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http://www.thaigov.go.th 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
 
  วันนี้ (13 สิงหาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล   
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ีซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี ้

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง  รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขับเคล่ือนการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
    เรงดวน พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคล่ือนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ
    การจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
  4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ 
    พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปท่ีดิน ในทองท่ีตำบลทอแท  
    อำเภอวดัโบสถ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
  7.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการกอสรางทาง 
    รถไฟสายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติกูเงินเพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
  9.  เรื่อง  แผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 
  10.  เรื่อง  การกำหนดเบ้ียประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ  
    กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตาม
    พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558   
  11.  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑการไดรับเบ้ียประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ  
    ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ และคาตอบแทนอื่น ตามพระราชบัญญัติ
    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 
  12.  เรื่อง  ขอยุติโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
    ในวโรกาสทรงครองราชย ปท่ี 50 
  13.  เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน
    ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ  
    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2 
  14.  เรื่อง  ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต  กรณีศึกษาโครงการนำสายส่ือสารลงใตดินใน
    พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
  15.   เรื่อง  รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Home) และ
    การเหล่ือมเวลาในการทำงานในสถานท่ีต้ังของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งท่ี 13 
  16.  เรื่อง  การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป 
    พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 
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  17.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
    เงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพื่อใชในการดำเนินโครงการบรรเทา 
    ปญหาภัยแลงและน้ำทวม ในพื้นท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
  18.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
    รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเปน โครงการสงเสริมและสนับสนุน
    การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในการเฝาระวัง ปองกัน 
    และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 

ตางประเทศ 
  19.  เรื่อง  การจัดทำรางขอตกลงวาดวยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจำเรือระหวาง 
    ประเทศไทยกับเกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน กาตาร รัสเซีย  
    เยอรมนี ยูเครน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเนเธอรแลนด  
    รวม 12  ประเทศ 
  20.   เรื่อง   ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรี 
    เศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 
  21.   เรื่อง  ผลการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ วาดวยโควิด-19 
  22.  เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 
    สมัยพิเศษ วาดวยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ตอกลุมเปราะบางใน 
    อาเซียน ผานระบบ การประชุมทางไกล 
  23.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางปฏิญญารวมแสดงเจตจำนง 
    ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยกับกระทรวงอาหารและเกษตร 
    สหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
  24.  เรื่อง  รายงานผลการเขารวมงานเฉลิมฉลองปแหงความเปนหุนสวนความรวมมือดาน 
    เศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน ค.ศ. 2020 (The Opening Ceremony for  
    ASEAN-China Year of Digital Economy Cooperation) ดวยระบบวีดิทัศน 
    ทางไกล (Video Conference)  
 

แตงต้ัง 
  25.  เรื่อง  การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒ ิ(กระทรวงสาธารณสุข)  
  26.  เรื่อง  การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและ 
    มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
    และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนัก  
    นายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนง 
  27.  เรื่อง  มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก 
    นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  28.  เรื่อง  การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีประจำสำนัก 
    นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตาม 
    กฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ี
  29.  เรื่อง   การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
    ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการใน 
    คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
  30.  เรื่อง  การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
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  31.  เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนไทยไปดวยกัน 
  32.  เรื่อง  คำส่ังสำนักนายกรฐัมนตรี เรื่อง  การบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบ
    ของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เเละเรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ
    ขับเคล่ือนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ 
  33.  เรื่อง  ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
  34.  เรื่อง  การตอเวลาการดำรงตำแหนงของเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ครั้งท่ี 2)  
  35.  เรื่อง  การตอเวลาการดำรงตำแหนงของเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
  36.  เรื่อง  แตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา แทนตำแหนงท่ีวาง  
  37.  เรื่อง  การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง  
    (กระทรวงสาธารณสุข)  
  38.  เรื่อง  การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  

******************* 
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

 
1. เร่ือง รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุบัญญั ติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได และใหกระทรวง
อุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย  
   สาระสำคัญของรางระเบียบ   
   1. ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.)   

องคประกอบ กอช. เดิม องคประกอบ กอช. ใหม 
1. รองประธานกรรมการ : รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม  

1. รองประธานกรรมการ : รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ  

2. กรรมการ  
   2.1 รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 
 
   2.2 ผูบริหารสวนราชการ/องคกรในกำกับของ
สวนราชการ ไดแก ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน  

2. กรรมการ  
   2.1 รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
พาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (เปล่ียนช่ือจากกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี)  
   2.2 ผูบริหารสวนราชการ/องคกรในกำกับของสวน
ราชการ ไดแก ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (เปล่ียนช่ือ
จากเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ) เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติหรือผูแทน  

3. ฝายเลขานุการ : ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนกรรมการและเลขานุการ  

3. ฝายเลขานุการ : เปล่ียนเปนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ  

    2. ปรับปรุงอำนาจและหนาท่ีของ กอช.  
อำนาจและหนาท่ีของ กอช. เดิม อำนาจและหนาท่ีของ กอช. ใหม 

1. พิจารณากล่ันกรองและทบทวนแผนแมบท แผน
ยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพฒันา
อุตสาหกรรมใหมีการบูรณาการอยางเปนระบบและ
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกเพื่อ
เสนอตอคณะรัฐมนตรี  

1. กำหนดทิศทางนโยบาย แผนแมบท และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และ
กำหนดอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต พรอมท้ังจัดทำ
แผนปฏิบัติการหรือแนวทางการขับเคลื่อนการพฒันาให
เกิดการบูรณาการอยางเปนระบบ และสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี  
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2. กำหนดแผนงานและโครงสรางใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
รวมท้ังกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไข
ปญหาตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ  

2. ขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับทิศทางนโยบายแผนแมบท 
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ท่ีกำหนด รวมท้ังกำหนดมาตรการในการปองกันและแกไข
ปญหาตาง ๆ ท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ  

3. สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนใหมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภาคการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  

3. สงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนใหมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต มีการสรางและ
ประยุกตใชงานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตลอดจนสนับสนนุการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน  

4. สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน และติดตามผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหมี
การดำเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  

4. สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหมีการดำเนินการ
เปนไปตามเปาหมายท่ีสอดคลองกับนโยบายแผนแมบท 
และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและ
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสำคัญใหคณะรัฐมนตรี
ทราบ  

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ท้ังในระดับภาพรวมของประเทศและ
รายสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพท่ีกำหนด รวมท้ัง
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสำคัญใหคณะรัฐมนตรีทราบ  

 
2. เร่ือง รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขับเคล่ือน             
การปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน พ.ศ. .... ตามท่ีสำนักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และ                   
การสรางความสามัคคีปรองดองเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได  
   ท้ังนี้ รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขับเคล่ือนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน 
พ.ศ. .... ท่ีสำนักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดองเสนอ เปนการ
กำหนดใหมีคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน เพื่อเปนกลไกสำคัญท่ีจะชวยสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการปรับปรุง แกไขหรือจัดทำกฎหมายใหมเพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดาน               
ตาง ๆ ใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
   สาระสำคัญของรางระเบียบ  
  1. กำหนดใหมีคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวน ประกอบดวยกรรมการ               
ไมเกิน 15 คน ไดแก รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนกรรมการท่ีปรึกษา ผูอำนวยการ
สำนักงาน ป.ย.ป. ผูแทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปน
กรรมการ ผูแทนสำนักงาน ป.ย.ป. เปนกรรมการและเลขานุการ ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผูแทน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง 1 คน เปนประธานกรรมการ และอีกจำนวนไมเกิน 7 คน เปนกรรมการ    
   2. กำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนตามขอ 1. มีหนาท่ีและ
อำนาจในการใหความเห็น คำปรึกษา และขอเสนอแนะแกสำนักงาน ป.ย.ป. และหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับแนว
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ทางการปรับปรุง  แกไข หรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎท่ีมีผลใชบังคับอยู หรือการเสนอกฎหมายหรือกฎท่ีตองจัดทำข้ึน
ใหม เพื่อใหการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติในระยะเรงดวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
  3. กำหนดใหคณะกรรมการตามขอ 1. พิจารณาหาแนวทางการดำเนินการรวมกับหนวยงานท่ี
รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการปฏิรูปกฎหมาย หากไมไดขอยุติรวมกัน ใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการ    
  4. กำหนดใหสำนักงาน ป.ย.ป. ทำหนาท่ีเปนหนวยธุรการใหแกคณะกรรมการตามขอ 1.  
 
3. เร่ือง การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำ                
รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้   
   1. รับทราบรายงานผลการดำเนินการในการขับเคล่ือนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ    
   2. เห็นชอบตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดำเนินการ
โดยเรงดวนตอไป ดังนี้   
   2.1 ใหผูรักษาการตามกฎหมาย สำนักงานสถิติแหงชาติ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จัดทำ
ฐานขอมูลและสถิติเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมาย การรองเรียน และปญหาในการดำเนินการตามกฎหมายใน                
ความรับผิดชอบ   
   2.2 ใหผูรักษาการตามกฎหมายตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายช่ือกฎหมายและ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการดำเนินการซึ่งแยกตามผูรักษาการ (รายละเอียดตามตารางรายช่ือกฎหมายและหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑทายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0913/120 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563) โดยหากมีขอเสนอแกไข ใหแจงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ    
   2.3 ใหผูรักษาการตามกฎหมายประกาศรายช่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดำเนินการ
สำหรับกฎหมายท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดหนวยงานผูรับผิดชอบแลวใหถูกตอง   
   2.4 ใหผูรักษาการตามกฎหมายหารือรวมกันเพื่อกำหนดผูรับผิดชอบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปล และการเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑ สำหรับกฎหมาย
ท่ีมีผูรักษาการหลายคน ใหดำเนินการใหแลวเสร็จและประกาศภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ในกรณีท่ี
ยังตกลงกันไมไดหรือมิไดตกลงกัน ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูกำหนดหนวยงานผูรับผิดชอบ ท้ังนี้ เวนแตกรณีท่ีมี
นายกรัฐมนตรีรักษาการรวมอยูดวยซึ่งไดกำหนดผูรับผิดชอบไวแลว   
   2.5 ใหผูรักษาการตามกฎหมายเผยแพรขอมูลกฎหมายและกฎเกณฑในความรับผิดชอบ
ของตนท้ังหมดรวมไวในท่ีเดียวกันผานทางเว็บไซตของกระทรวงหรือของสำนักงานปลัดกระทรวงภายใน 60 วัน              
นับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ และใหมีหนังสือแจงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพื่อรายงาน                   
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไป    
   2.6 ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมายเรงตรวจสอบกฎหมายใน                
ความรับผิดชอบวา มีกรณีท่ีตองมีการออกกฎหรือดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อท่ีประชาชนจะสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือไดรับสิทธิประโยชนจากกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 22 พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำ
รางกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 หรือไม หากมี ตองเรงออกกฎหรือดำเนินการใดให
แลวเสร็จภายในกำหนดเวลา ดังนี้   
    (1) ภายในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2566 สำหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับกอน             
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562   
    (2) ภายใน 2 ป นับแตกฎหมายมีผลใชบังคับสำหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับต้ังแต
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป  
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    ในการออกกฎดังกลาว หนวยงานของรัฐตองคำนึงถึงระยะเวลาในการเสนอเรื่อง
ตอคณะรัฐมนตรี และระยะเวลาท่ีจะสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาดวย ท้ังนี้ ตองไมนอยกวา 
90 วัน กอนวันครบกำหนดดังกลาว   
   2.7 ในรางกฎหมายหรือกฎท่ีหนวยงานของรัฐจะจัดทำข้ึนไมตองกำหนดบทบัญญัติเรงรัด
การออกกฎหรือการดำเนินการอื่นใดซึ่งมีเนื้อหาลักษณะเดียวกันไวอีก เนื่องจากเปนการกำหนดซ้ำซอนและอาจขัด
หรือแยงกันได ท้ังนี้ ตามนัยมาตรา 22 พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
 
4. เร่ือง รางพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้   
  1. ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการ
ติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป  
   2. ใหนำกระบวนการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนตามรางพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพยสิน
ของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มาเปนหลักการใน
การจัดทำรางระเบียบตามขอ 1. และ  
  3. ใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบภารกิจในการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนตาม      
รางระเบียบนี้   
   สาระสำคัญของเร่ือง 
  โดยท่ีรางพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามคำส่ังของนายกรัฐมนตรี ยังมีประเด็นปญหาเกี่ยวกับ
หนวยงานท่ีจะเปนผูทำภารกิจในการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งเปนประเด็นสำคัญ
อยางยิ่งในการดำเนินการรางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ตอไป และแมวาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จะเห็น
วา กระทรวงการคลังมีหนาท่ีและอำนาจเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดินตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554 การติดตามทรัพยสินของรัฐคืน จึงเปนหนาท่ีของกระทรวงการคลัง และเหมาะสมท่ี
จะจัดต้ังหนวยงานเฉพาะดานข้ึนในกระทรวงการคลังเพื่อทำภารกิจนี้ก็ตาม แตก็ยังมิไดมีการยืนยันจาก
กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเกี่ยวของแตอยางใด  
  ประกอบกับผลการประชุมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 เห็นวา เพื่อใหการ
ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในการจัดใหมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางรวดเร็ว เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สมควรปรับรูปแบบของมาตรการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบตามราง
พระราชบัญญัติดังกลาว เปนการวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีอาศัยอำนาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน โดยใหนำกระบวนการติดตามทรัพยสินของรัฐคืนในรางพระราชบัญญัติมาปรับใชในระเบียบนี้ และ
ใหมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจนี้ในกระทรวงการคลัง  
 
5. เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปท่ีดิน ในทองท่ีตำบลทอแท อำเภอวัดโบสถ  
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปท่ีดิน ในทองท่ี
ตำบลทอแท อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย  
  สาระสำคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
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  เปนการกำหนดเขตสำรวจการจัดรูปท่ีดิน เพื่อดำเนินโครงการจัดรูปท่ีดินในทองท่ีตำบลทอแท 
อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก อันจะเปนการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศใหเจริญกาวหนา สงเสริมให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน และมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึน โดยพัฒนาท่ีดินทุกแปลงใหไดรับประโยชนจาก
โครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคใหท่ัวถึง ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางเห็นชอบดวยแลว  
 
6. เร่ือง รางกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
พ.ศ. .... ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหดำเนินการ
ตอไปได  
  สาระสำคัญของรางกฎกระทรวง  
  กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน ดังนี้   
  1. กำหนดนิยามคำวา “มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” “มูลฝอยท่ัวไป” “มูลฝอยติด
เช้ือ” “ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” “น้ำชะมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน”  
   2. กำหนดใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีสถานท่ีถาย เท หรือท้ิงมูลฝอยท่ีเปนพิษ หรืออันตรายจาก
ชุมชนในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือกำหนดใหมีวิธีจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑท่ี
รัฐมนตรี (รมต.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ.) และหามผูใดถาย เท ท้ิง ทำใหมีข้ึน หรือกำจัดซึ่ง 
มูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ในท่ีหรือทางสาธารณะ นอกจากถาย เท ท้ิง หรือกำจัด ณ สถานท่ี หรือตามวิธีท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกำหนดหรือจัดให    
  3. กำหนดใหในการปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติงานเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชน ใหหนวยงานหรือบุคคลและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบควบคุมใหผูปฏิบัติงานดังกลาวปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และสุขลักษณะ ดังนี้ (1) สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี เชน ถุงมือยาง
หนา ผายางกันเปอน หนากากปองกันฝุนและสารเคมี รองเทาพื้นยางหุมแขง รวมท้ังอุปกรณปองกันตนเองอื่น ๆ ท่ี
จำเปนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีทุกครั้ง (2) ในกรณีท่ีพบมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล เกิดปฏิกิริยา
หรือเหตุการณอื่นใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม ตองปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะและความปลอดภัย
ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดโดยคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข  
  4. กำหนดใหหนวยงานหรือบุคคลตองดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดใหมีหองน้ำหรือสถานท่ีเพื่อทำความ
สะอาดรางกายและหองสวมสำหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงาน (2) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีและอุปกรณปองกันอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังเอกสารแสดงข้ันตอนการ
แกไขปญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ท้ังนี้ ตองมีการบำรุงรักษาอุปกรณดังกลาวใหพรอมใชงานไดเสมอ (3) จัดใหมีการ
ตรวจสอบสุขภาพเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงาน โดยอยางนอยตองเอกซเรยปอด ทดสอบสมรรถภาพปอด 
ตรวจผิวหนัง และตรวจการทำงานของตับและไตอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
  5. กำหนดใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนคัดแยกมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ออก
จากมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยติดเช้ือ ตามประเภท ดังนี้ (1) หลอดไฟ (2) ถานไฟฉายและแบตเตอรี่ (3) ภาชนะบรรจุ
สารเคมี และใหรวมถึงกระปองสเปรย กระปองสารกำจัดศัตรูพืช กระปองสี ขวดน้ำยาลางหองน้ำ ตลับหมึกพิมพ 
ภาชนะบรรจุน้ำมันปโตรเลียม หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑปองกันหรือกำจัดแมลงและสัตวฟนแทะในบานเรือน ฯลฯ   
  6. กำหนดใหผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนบรรจุมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ  
ท่ีคัดแยกแลวใสในภาชนะบรรจุมูลฝอยโดยไมใหมีสวนล้ำออกนอกภาชนะนั้นกอนนำไปบรรจุในภาชนะรองรับมูลฝอย 
หรือนำไปไวท่ีจุดแยกท้ิงมูลฝอย หรือนำไปไวในสถานท่ีพักรวมมูลฝอย ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ 
ต้ังแต 100 กิโลกรัมตอเดือน ผูซึ่งกอใหเกิดมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ตองจัดใหมีสถานท่ีพักรวมมูลฝอย เพื่อเก็บมูลฝอยท่ี
เปนพิษฯ ท้ังนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและมีลักษณะตามท่ีกำหนดไว  
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  7. กำหนดใหสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
มีลักษณะ ดังนี้ เปนอาคารหรือแยกหองเปนสัดสวนเฉพาะท่ีสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ เชน หลอดไฟ 
ฯลฯ และปดมิดชิด มีพื้นคอนกรีตหรือมีพื้นท่ีน้ำซึมผานไมได และมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม ฯลฯ  
  8. กำหนดใหหนวยงานหรือบุคคลตรวจสอบการคัดแยกและการบรรจุมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชนในสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีมีปริมาณมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ต้ังแต 100 กิโลกรัมตอเดือน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและสุขลักษณะ ดังนี้ (1) มีการคัดแยก ถาย เท และบรรจุมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ แตละประเภทตามท่ีกำหนด
ในภาชนะท่ีเหมาะสม (2) มีการเก็บมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ในสถานท่ีพักรวมมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ โดยปองกันมิใหผูไมมีสวน
เกี่ยวของเขาไปในสถานท่ีพักรวมดังกลาว   
  9. กำหนดใหยานพาหนะขนมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
สุขลักษณะ ดังนี้ ตัวถังสวนท่ีบรรจุมีความแข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม มีลักษณะปกปด งายตอการบรรจุ ขนถาย และ
ทำความสะอาด ระดับตัวถังไมสูงเกินไปหรืออยูในระดับท่ีปลอดภัยตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานฯ มีสัญลักษณหรือ
สัญญาณไฟติดไวประจำยานพาหนะชนิดไมกอใหเกิดความรำคาญ สามารถมองเห็นไดในระยะไกลโดยใหเปดสัญญาณ
ตลอดเวลาในขณะท่ีปฏิบัติงาน และแสดงขอความวา “ขนมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน” พรอมช่ือ ท่ีอยู 
และหมายเลขโทรศัพทของหนวยงานหรือบุคคลนั้น ในกรณีท่ีเปนบุคคลใหแสดงเลขท่ีใบอนุญาตดวย และใช
ตัวหนังสือท่ีมีขนาดท่ีบุคคลภายนอกมองเห็นไดชัดเจนไวท่ีภายนอกตัวถังดานขางท้ังสองดานและดานหลังของ
ยานพาหนะมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ   
  10. กำหนดใหมีการฝงกลบอยางปลอดภัย การเผาในเตาเผา หรือวิธีอื่นตามท่ี รมต. กำหนดโดย
ประกาศใน รจ.  
  11. กำหนดใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชนอยูในวันกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดำเนินการจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานภายใน               
2 ปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวใน
กฎกระทรวงนี้ภายใน 2 ปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และดำเนินการกำจัดมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ใหเปนไปตามท่ี
กำหนดไวในกฎกระทรวงนี้ภายใน 3 ปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
  12. กำหนดใหในกรณีท่ีหนวยงานหรือบุคคลท่ีดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย
จากชุมชนแตยังมิไดดำเนินการกำจัดมูลฝอยท่ีเปนพิษฯ ในวันกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหดำเนินการจัดใหมี
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานภายใน 2 ปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และดำเนินการกำจัดมูลฝอยท่ี
เปนพิษฯ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงนี้ภายใน 3 ปนับแตวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
7. เร่ือง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและรายงานผลการดำเนินงานโครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชัย-
เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินงานโครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชัย-เชียงราย-เชียง
ของ ของการรถไฟแหงประเทศไทย และเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  1. ในสวนขอท่ี 1 ท่ีเดิมกำหนดวา “อนุมัติใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการ
กอสรางทางรถไฟ สายเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ (โครงการฯ) ตามท่ี คค. เสนอและตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมเสนอเพิ่มเติมท้ัง 3 ขอ ...” โดยใหยกเลิกความเห็นเพิ่มเติมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมขอท่ี 1 ท่ี
ขอใหโครงการฯ อยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจาง (คกจ.) ตามคำส่ังหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 11/2560 (เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ) เพื่อให                
การดำเนินการจัดซื้อจัดจางของโครงการฯ มีความโปรงใสและเปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องจาก คกจ. ไดส้ิน
สภาพลง และแนวทางการดำเนินงานดังกลาวอาจเปนประเด็นในเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโครงการ
ตามท่ี รฟท. เสนอมา 
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  2. ในสวนขอท่ี 6 ท่ีเดิมกำหนดวา “ในสวนของการประกวดราคาจางกอสรางเพื่อดำเนินโครงการฯ 
ให คค. (รฟท.) เสนอ คกจ. ตามคำส่ังหัวหนา คสช. ท่ี 11/2560 (เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของ
รัฐ) เพื่อพิจารณาวิธีการประกวดราคาโครงการฯ ท่ีเหมาะสม ...” โดยใหยกเลิกมติในขอดังกลาว เนื่องจาก คกจ. ได
ส้ินสภาพลง โดยข้ันตอนของการประกวดราคาจางกอสราง เห็นชอบให รฟท. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอไป 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  คค. รายงานวา  
  1. ภายหลังจากท่ีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 รฟท. ไดเสนอประธาน คกจ. 
พิจารณาเปล่ียนแปลงแนวทางการแบงสัญญาโครงการฯ ไปจากท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว โดยแบงสัญญากอสราง
โครงการฯ ออกเปน 7 สัญญา ประกอบดวยสัญญางานโยธาฯ จำนวน 6 สัญญา และสัญญางานระบบอาณัติ
สัญญาณฯ จำนวน 1 สัญญา * 
  2. ตอมา คกจ. ไดแจงผลการพิจารณาไปยัง รฟท. วา เห็นชอบตามแนวทางดังกลาวท่ี รฟท. เสนอ 
โดย คกจ. มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เชน รฟท. ควรปรับแผนการดำเนินงานใหกระชับข้ึนจากเดิมท่ี
กำหนดไว 75 เดือน โดยงานสวนใดท่ีสามารถดำเนินการไดกอนควรเรงดำเนินการเพื่อจะไดเปดใหบริการ             
แกประชาชนไดเร็วข้ึน อยางไรก็ตาม คกจ. ยังไมไดรายงานผลการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให
คณะรัฐมนตรีทราบ ดังเชนโครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 1 จำนวน 5 โครงการ (มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันท่ี 28 
มีนาคม 2560) อยางท่ีผานมา เนื่องจากหัวหนา คสช. ไดมีคำสั่ง ท่ี 9/2562 (เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. คำส่ัง 
คสช. และคำส่ังหัวหนา คสช. บางฉบับท่ีหมดความจำเปน) ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 สงผลให คกจ. ถูกยกเลิกไป
ดวย 
  3. รฟท. ไดวาจางท่ีปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา
กอสรางโครงการฯ และไดทบทวนแนวทางการแบงสัญญากอสรางโครงการฯ ระหวางแบงเปน 3 สัญญา โดยรวมงาน
โยธาฯ และงานระบบอาณัติสัญญาณฯ ไวในแตละสัญญาตามท่ีเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี 
เปรียบเทียบกับแบงเปน 7 สัญญา โดยแยกงานโยธาฯ และงานระบบอาณัติสัญญาณฯ ออกจากกันตามท่ี คกจ. 
เห็นชอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย (คณะกรรมการ รฟท.) พิจารณาแนวทางการดำเนินงาน
เนื่องจาก คกจ. ไดส้ินสภาพแลว โดยมีผลการทบทวน ดังนี้ 

หัวขอ กรณี 3 สัญญา 
(ตามขอเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ) 

กรณี 7 สัญญา 
(ตามความเห็น คกจ.) 

1. ดานบริหารสัญญา - บริหารโครงการไดงาย ไมมีปญหา ขอ
โตแยงระหวางผูรับเหมาแตละรายสามารถ
เรงรัดงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีความเส่ียงในการเกิดปญหาขอโตแยง
เนื่องจากมีการทำงานท่ีซับซอน ไมสามารถ
เรงรัดงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดานงบประมาณ - คาดำเนินการไมเพิ่ม เนื่องจากสามารถใช
เครื่องมือเครื่องจักรรวมกันได 
- ไมตองจางท่ีปรึกษาบริหารโครงการ 
(PMC)  

- คาดำเนินการเพิ่มข้ึน เนื่องจากไมสามารถ
ใชเครื่องมือเครื่องจักรรวมกันได 
- ตองจาง PMC มาบริหาร เนื่องจากมี
หลายสัญญา 

3. ดานระยะเวลา - สามารถเปดเดินรถไดตามแผนเนื่องจาก
สามารถควบคุมการดำเนินงานภายใต
สัญญาเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ไมสามารถเปดการเดินรถไดตามแผน 
เนื่องจากไมสามารถควบคุมปจจัยเส่ียงจาก
การแยกสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณฯ 
ออกจากงานโยธาฯ เชน เกิดขอพิพาทจาก
การทำงานบนพื้นท่ีท่ีทับซอนกัน 

  4. คณะกรรมการ รฟท. ในการประชุมครั้งท่ี 10/2563 เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ไดพิจารณา
ผลการทบทวนแนวการแบงสัญญากอสรางโครงการฯ เปรียบเทียบกับกรณีท่ี รฟท. ไดเคยดำเนินการมาแลวในชวงท่ี
ผานมา โดยมีผลการดำเนินงานในแตละแนวทาง ดังนี ้
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โครงการ ผลการดำเนินงาน 
แนวทางท่ี 1: รวมสัญญางานโยธาฯ และสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณฯ ไวในแตละสัญญา 
(คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี  31 กรกฎาคม 2561) 
(1) โครงการกอสรางรถไฟทางคูสายชายฝงทะเล
ตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย 

ขยายสัญญาเพิ่ม 7 เดือน เนื่องจากปญหาผูบุกรุกและ
การเวนคืน (ปจจัยภายนอก) 

(2) โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแกน 

ขยายสัญญาเพิ่ม 6 เดือน เนื่องจากการปรับรูปแบบงาน
กอสรางสถานีรถไฟบานไผ (ปจจัยภายนอก) 

แนวทางท่ี 2: แยกสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณฯ ออกจากสัญญางานโยธาฯ (ตามท่ี คกจ. เห็นชอบ) 
โครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 1 จำนวน 5 
โครงการ  
(1) โครงการทางคู ชวงลพบุรี-ปากน้ำโพ 
(2) โครงการรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิ
ระ 
(3) โครงการรถไฟทางคู ชวงนครปฐม-หัวหิน 
(4) โครงการรถไฟทางคู ชวงหัวหิน-ประจวบคีรขัีนธ 
(5) โครงการรถไฟทางคู ชวงประจวบคีรีขันธ-ชุมพร 

ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง โดยมีแนวโนมวา
โครงการจะมีความลาชากวาแผนงานประมาณ 1-2 ป 
เนื่องจากปญหาการเช่ือมประสานระหวางงานโยธาฯ 
กับงานระบบอาณัติสัญญาณฯ 

  คค. พิจารณาแลวเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ รฟท. โดยเห็นวา การรวมสัญญางาน
โยธาฯ และงานระบบอาณัติสัญญาณฯ ไวในแตละสัญญา (3 สัญญา) จะทำใหการบริหารสัญญามีความคลองตัว
กอใหเกิดประสิทธิภาพทางดานการควบคุมงานและบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิผลมากกวาการแยกสัญญางานโยธาฯ 
ออกจากสัญญางานระบบอาณัติสัญญาณฯ (7 สัญญา) เนื่องจากการบริหารโครงการกอสรางท่ีมีผูรับจางหลายรายจะ
มีความซับซอนมากข้ึน ขาดความยืดหยุนในการบริหารสัญญา และอาจทำใหมูลคาโครงการโดยรวมเพิ่มข้ึน เชน 
คาจางท่ีปรึกษาควบคุมงานกอสราง (PMC) เพิ่มข้ึน คากอสรางในการวางรางเพิ่มข้ึนจากการท่ีตองสรางโรงเช่ือมราง
เพิ่มตามจำนวนของสัญญา และอาจมีความเส่ียงท่ีโครงการจะลาชากวาแผนงานประมาณ 1-2 ป เนื่องจากปญหา
เรื่องการเช่ือมประสานระหวางขอบเขตงานโยธาฯ และงานระบบอาณัติสัญญาณฯ รวมถึงหากการกอสรางสัญญาใดมี
ความลาชาจะสงผลกระทบตอความสำเร็จของโครงการในภาพรวม เพราะตองรอใหสัญญางานโยธาฯ แลวเสร็จและ
สงมอบพื้นท่ีใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถดำเนินงานระบบอาณัติสัญญาณฯ ได เพราะหากมีการดำเนินการสอง
สัญญาพรอมกันในพื้นท่ีเดียวกันจะมีความยุงยากในการดำเนินงานเปนอยางมาก 
_______________________ 
* สาเหตุท่ี รฟท. เสนอ คกจ. มีขอเสนอในลักษณะดังกลาว เนื่องจาก รฟท. ยึดแนวทางการแบงสัญญาตามท่ี คกจ. 
ไดเคยพิจารณาในโครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 1 จำนวน 5 โครงการ ไดแก โครงการรถไฟทางคู ชวงลพบุรี-
ปากน้ำโพ ชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช วงนครปฐม-หัวหิน ช วงหัวหิน -ประจวบคีรี ขันธ และชวง
ประจวบคีรขัีนธ-ชุมพร ซึ่งกำหนดใหมีการแบงสัญญางานโยธาฯ และระบบอาณัติสัญญาณฯ ออกจากกัน 
 
 
8. เร่ือง ขออนุมัติกูเงินเพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กูเงินเพื่อเสริมสภาพ
คลองทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 7,895.368 ลานบาท และใหกระทรวงการคลัง (กค.) 
เปนผูค้ำประกันเงินกู กำหนดวิธีการกูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ ในการกูเงิน ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) 
เสนอ  
  สาระสำคัญของเร่ือง  
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  คค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให ขสมก. กูเงินเพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงิน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 7,895.368 ลานบาท เพื่อนำไปชำระคาเช้ือเพลิง คาเหมาซอม และเสริมสภาพคลอง
ทางการเงิน โดยใหกระทรวงการคลังเปนผูค้ำประกันเงินกูและกำหนดรายละเอียดตาง ๆ ในการกูเงิน ซึ่งการกูเงิน
ของ ขสมก. ในครั้งนี้จะทำใหสามารถประหยัดคาดอกเบ้ียคางชำระไดปละ 245.497 ลานบาท หรือรอยละ 70.07 ตอ
ป (เดิมดอกเบ้ีย 350.373 ลานบาทตอป) โดยกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาแลวเห็นชอบ  
 
9. เร่ือง แผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน 
บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก บริเวณฝงธนบุรีตรงขามกรุงรัตนโกสินทร ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร1,2,3 และ
พื้นท่ีใกลเคียงบริเวณฝงธนบุรี4 และบริเวณท่ี 4 บริเวณพื้นท่ีตอเนื่องกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก เพื่อเปนกรอบแนวทาง
ในการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดำเนินการ 
  2. เห็นชอบการขยายพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทรจากเดิม 3 บริเวณ (กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน กรุง
รัตนโกสินทรช้ันนอก และบริเวณฝงธนบุรีตรงขามกรุงรัตนโกสินทร) เปน 4 บริเวณ โดยเพิ่มพื้นท่ีสวนขยาย บริเวณท่ี 
4 พื้นท่ีตอเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอกต้ังแตแนวกึ่งกลางคลองรอบกรุง (คลองบางลำพูและคลองโองอาง) 
แนวกึ่งกลางแมน้ำเจาพระยาดานทิศเหลือและทิศใต และแนวคลองผดุงกรุงเกษมฝงตะวันออก เพื่อจะไดปรับปรุง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา  พ.ศ. 2546 ตอไป 
_______________________ 
1. บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันในเปนพื้นท่ีตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง 
ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน ในทองท่ีแขวงพระบรมหา
ราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
2. บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอกเปนพื้นท่ีตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง 
ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก ในทองท่ีแขวง
ชนะสงคราม  แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจ าพ อ เสือ  แขวงบวรนิ เวศ  แขวง เสาชิ งช า แขวงราชบพิ ธ                     
แขวงสำราญราษฎร และแขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530  
3. บริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุงรัตนโกสินทรเปนพื้นท่ีตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหาม
กอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุง
รัตนโกสินทร ในทองท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
4. พื้นท่ีใกลเคียงบริเวณฝงธนบุรี คือ พื้นท่ีแนวกันชน (Buffer Zone) ระหวางบริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุง
รัตนโกสินทรกับบริเวณพื้นท่ีสงเสริมการพัฒนาของกรุงเทพมหานครท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณโดยรอบในอนาคต  
 
  สาระสำคัญของเร่ือง 
  1. โดยท่ีในปจจุบันมีโครงการพัฒนาขนาดใหญในพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทรรวมท้ังการทองเท่ียวใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทรเปนท่ีนิยมเพิ่มมากข้ึน สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน การจราจร วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
และเมืองเกา (คณะกรรมการฯ) ไดจัดทำแผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรฉบับใหม โดยขยาย
พื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร จากเดิม 3 บริเวณ (กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน กรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก และบริเวณฝงธนบุรีตรง
ขามกรุงรัตนโกสินทร) เปน 4 บริเวณ  โดยเพิ่มพื้นท่ีตอเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก และไดมีการกำหนด
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ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร โดยแบงออกไดเปน 2 สวน คือ ยุทธศาสตรการอนุรักษและ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร รายสาขา จำนวน 8 สาขา และยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร รายพื้นท่ี 
จำนวน 12 พื้นท่ี เพื่ออนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร 
  2. ผลกระทบตอการดำเนินการของภาครัฐ แผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตโกสินทรท่ี 
ทส. เสนอมาในครั้งนี้เปนกรอบการดำเนินงานของภาครัฐท่ีมีแนวทางและรายละเอียดการดำเนินงานท่ียืดหยุน 
สามารถปรับเปล่ียนไดภายในกรอบท่ีกำหนดโดยไมทำใหภาพรวมเกิดความเสียหาย โดยกอนท่ีหนวยงานจะ
ดำเนินการตามโครงการภายใตแผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรนั้น จะศึกษาในรายละเอียดและ
ความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งกอน นอกจากนี้การดำเนินโครงการใด ๆ ของหนวยงานภาครัฐท่ีมีการกอสรางภายใน
บริเวณกรุงรัตนโกสินทรไมวาจะเปนโครงการท่ีอยูภายใตแผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรหรือไม 
จะตองสงเรื่องและแบบแปลนใหคณะกรรมการฯ ผานทาง ทส. (สผ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นถึงผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมกอน ท้ังนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา 
พ.ศ. 2546 ขอ 9 และขอ 10 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 สำหรับผลกระทบตอประชาชน
และภาคเอกชนนั้น แผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรจะไมสามารถบังคับใชกับประชาชนและ
ภาคเอกชนได โดยหากจะมีการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีผลบังคับใชตอประชาชนและภาคเอกชนโดยตรงนั้น หนวยงาน
ภาครัฐจะตองดำเนินการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกอนและจะตองปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซึ่งใน
ปจจุบันสำนักวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร อยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายดานผังเมืองและ
การควบคุมอาคารท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถนำสาระสำคัญของแผนผังแมบทการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
ในสวนท่ีจำเปนไปบังคับใชกับภาคเอกชนได 
  3. ในสวนของงบประมาณ ทส. คาดการณวาการดำเนินการตามแผนผังแมบทการอนุรักษและ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทรจะใชงบประมาณรวมท้ังสิ้น 22,022.04 ลานบาท โดยเมื่อคณะกรรมการฯ ไดรับความ
เห็นชอบโครงการท่ีจะดำเนินงานแลว หนวยงานเจาของโครงการโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการฯ จะสามารถ
ขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปจากสำนักงบประมาณ (สงป.) ไดตอไป ท้ังนี้ สงป. ไดพิจารณาแลวเห็นควรให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเตรียมความพรอมในทุกมิติและจัดทำรายละเอียดคาใชจาย รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณเพื่ อเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปตามข้ันตอนตอไป ประกอบกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พม.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงบประมาณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) สำนักงานตำรวจแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแลว
เห็นชอบและไมขัดของ  
 
10. เร่ือง การกำหนดเบี้ยประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการ
สรรหา กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 
พ.ศ. 2558   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธาน
กรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรคเสนอ ดังนี้   
  1. เห็นชอบหลักเกณฑการกำหนดเบ้ียประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ 
กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สรางสรรค (กองทุนฯ) และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558  
   2. เห็นชอบหลักการ (ราง) ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง เบ้ียประชุมหรือประโยชนตอบแทน
อื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา กรรมการสรรหา กรรมการประเมินผล และอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติกองทุนพฒันาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 พ.ศ. ....    
  สาระสำคัญของเร่ือง    
  รองนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ รายงานวา   
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  1. คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ไดมีมติให
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการกำหนดเบ้ียประชุมหรือประโยชนตอบแทนอื่นตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 โดยนำหลักเกณฑการจายเงินคาเบ้ียประชุมของประธาน
กรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการขององคการมหาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2547 
และวันท่ี 26 มีนาคม 2562 มาเปนแนวทางในการกำหนดเบ้ียประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
    1.1 ใหคณะกรรมการกองทุนฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการสรรหา 
(ตามมาตรา 15) คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ (ตามมาตรา 34) คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนฯ (ตามมาตรา 23) คณะอนุกรรมการ [ตามมาตรา 21 (13) และมาตรา 36] มีสิทธิไดรับเบ้ียประชุมเปนราย
เดือน และใหไดรับเบ้ียประชุมเฉพาะในเดือนท่ีไดรวมประชุม ดังนี้  

ตำแหนง อัตรา/เดือน (บาท) 
ประธานกรรมการ  10,000  
กรรมการ 8,000 
ท่ีปรึกษา  8,000  
ประธานอนุกรรมการ 5,000 
อนุกรรมการ  4,000  

    1.2 ใหกรรมการกองทุนฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ ประธานกรรมการสรรหาและ
กรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา (ตามมาตรา 15) ประธานกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 
และกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ (ตาม
มาตรา 34) ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ (ตามมาตรา 23) ประธาน
อนุกรรมการและอนุกรรมการ [ตามมาตรา 21 (13) และมาตรา 36] มีสิทธิไดรับเบ้ียประชุมกรณีท่ีไดรับแตงต้ังเปน
อนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 อีกไมเกิน 2 คณะ โดยให
ไดรับเบ้ียประชุมเปนรายเดือนและใหไดรับเบ้ียประชุมเฉพาะเดือนท่ีไดรวมประชุม    
   1.3 ผูจัดการ เจาหนาท่ี และลูกจางของสำนักงานกองทุนฯ ไมมีสิทธิไดรับเบ้ียประชุม  
   1.4 ใหประธานกรรมการกองทุนฯ กรรมการกองทุนฯ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ 
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาในคณะกรรมการสรรหา (ตามมาตรา 15) ประธานกรรมการ
ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในคณะกรรมการ
ประเมินผล (ตามมาตรา 34) ไดรับประโยชนตอบแทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง คือ คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คา
พาหนะในการเดินทาง และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ โดยใหนำพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพิ่มเติมซึ่งออกตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม   
    ท้ังนี้ ใหผูซ่ึงมิไดเปนขาราชการมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนอื่นในอัตราท่ี
ราชการกำหนดสำหรับขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง   
   1.5 ใหประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ และอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ              
(ตามมาตรา 23) ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ [ตามมาตรา 21 (13) และมาตรา 36] ไดรับประโยชนตอบ
แทนอื่นเฉพาะในการเดินทาง คือ คาเบ้ียเล้ียง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะในการเดินทาง และคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ โดย
ใหนำพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่ มเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพิ่มเติมซึ่งออกตาม                 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาใชบังคับโดยอนุโลม   
      ท้ังนี้ ใหผูซ่ึงมิไดเปนขาราชการมีสิทธิไดรับประโยชนตอบแทนอื่นในอัตราท่ี
ราชการกำหนดสำหรับขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับตน   
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  2. กองทุนฯ แจงวา เบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติกองทุน
พัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. 2558 จะเบิกจายจากงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ของสำนักงานกองทุนฯ             
ปละ 6,402,000 บาท   
 
11. เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑการไดรับเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการ และคาตอบแทนอื่น ตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอกำหนด
หลักเกณฑการไดรับเบ้ียประชุม และคาตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 และใหคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังตามมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติฯ ท่ีไดมีการประชุมหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดหลักเกณฑดังกลาวไดรับเบ้ียประชุมและคาตอบอื่น ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกำหนดดวย  รวมท้ังใหตัดตำแหนง “กรรมการและเลขานุการ” จากบัญชีคาเบ้ียประชุมฯ  สำหรับภาระ
คาใชจายใหดำเนินการตามสำนักงบประมาณ  
  สาระสำคัญของเร่ือง   
  ดศ. รายงานวา พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผล
บังคับเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 บัญญัติใหมีคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 
(กมช.) คณะกรรมการกำกับดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (กกม.) และคณะอนุกรรมการท่ี กกม. แตงต้ัง 
ดังนั้น เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามมาตรา 11 และมาตรา 18 ท่ีบัญญัติใหประธานกรรมการและกรรมการใน กมช. 
และ กกม. และประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการท่ี กกม. แตงต้ัง ไดรับเบ้ียประชุมหรือคาตอบแทนอื่น ตาม
หลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด ดศ. จึงไดมีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง (กค.) (กรมบัญชีกลาง) เพื่อพิจารณาให
ความเห็น และไดจัดทำบัญชีอัตราเบ้ียประชุม และคาตอบแทนอื่น ตามความเห็นของ กค. ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้   
   1. อัตราเบ้ียประชุม  

ตำแหนง อัตราเบี้ย
ประชุม 

หลักเกณฑการพิจารณา หมายเหตุ 

กมช. และ กกม.  
ประธาน
กรรมการ 

10,000 
บาทตอ
เดือน 

สอดคลองกับหลักเกณฑการกำหนดเบ้ียประชุม
ของคณะกรรมการองคการมหาชน (กลุมท่ี 3 
บริการสาธารณะท่ัวไป) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 7 กันยายน 2547 และ 26 มีนาคม 2562 
และอัตราเบ้ียประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ีย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

ใหไดรับเบ้ียประชุมเฉพาะ
เดือนท่ีไดเขารวมประชุม หาก
เดือนใดไมมีการประชุมหรือมี
แตไมเขารวมประชุมใหงดจาย  กรรมการ 8,000 บาท

ตอเดือน  

คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังจาก กกม.  
1) คณะอนุกรรมการท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีหลักของ กกม. อยางมีนัยสำคัญและมีลักษณะ
ถาวรหรือตอเนื่อง 
ประธาน
อนุกรรมการ 

5,000 บาท
ตอเดือน 

สอดคลองกับหลักเกณฑการกำหนดเบ้ียประชุม
ของคณะกรรมการองคการมหาชน (กลุมท่ี 3 
บริการสาธารณะท่ัวไป) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 7 กันยายน 2547 และ 26 มีนาคม 2562 
และอัตราเบ้ียประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ีย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

ใหไดรับเบ้ียประชุมเฉพาะ
เดือนท่ีไดเขารวมประชุม หาก
เดือนใดไมมีการประชุมหรือมี
แตไมเขารวมประชุมใหงดจาย  

อนุกรรมการ 4,000 บาท
ตอเดือน  

2) คณะอนุกรรมการอื่นนอกจากคณะอนุกรรมการท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีหลักของ กกม. 
อยางมีนัยสำคัญ และมีลักษณะถาวรหรือตอเนื่อง  
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ประธาน
อนุกรรมการ 

1,250 บาท
ตอครั้ง  

สอดคลองกับอัตราเบ้ียประชุมตามพระราช
กฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ในหลักเกณฑการกำหนดเบ้ีย
ประชุมขององคการมหาชนไมมีการกำหนดอัตรา
เบ้ียประชุมเปนรายครั้ง)  

ใหไดรับเบ้ียประชุมเฉพาะผูท่ี
ไดเขารวมประชุมและมีสิทธิ
ไดรับไมเกินเดือนละ 4 ครั้ง  อนุกรรมการ 1,000 บาท

ตอครั้ง  

   2. คาตอบแทนอื่น แบงเปน 2 กรณี ดังนี้  
    1) ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ท่ีเปนขาราชการ
พลเรือนหรือขาราชการการเมือง ไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพิ่มเติม   
   2) ประธานกรรมการและกรรมการท่ีมิไดเปนขาราชการใหเบิกจายคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการดังกลาว โดยเทียบตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (ผูดำรงตำแหนงอธิบดี) และประธานอนุกรรมการและ
อนุกรรมการท่ีมิไดเปนขาราชการ ใหเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการดังกลาว โดยเทียบตำแหนงประเภท
อำนวยการระดับสูง  
 
12. เร่ือง ขอยุติโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย ปท่ี 50 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย ปท่ี 50 และเห็นชอบใหยุติโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย ปท่ี 50 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (ทส.) เสนอดังนี้ 
   สาระสำคัญของเร่ือง 
   ทส. รายงานวา  
   1. โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย ปท่ี 50 (ระยะท่ี 1 - 3) ระยะเวลาดำเนินโครงการต้ังแตป พ.ศ. 2537 – 2550 ไดดำเนินการปลูกและ
บำรุงปาตอเนื่องจนส้ินสุดภารกิจโครงการฯอยางสมบูรณแลว เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

พื้นท่ีปา จำนวน 
1. การปลูกปาในเขตพื้นท่ีอนุรักษ ประกอบดวย 
- ผูรวมโครงการฯ ดำเนินการปลูกและบำรุงปา โดยออกคาใชจาย
เองรวม 3 ป และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชรับมอบ
มาดูแลตอไปโดยบำรุงปาจนครบ 10 ป 
- ปลูกปาโดยเงินกองทุน 
- ปลูกปาโดยเงินบูรณะทรัพยสิน (เงินชดเชย) 
-ปลูกปาโดยเงินงบประมาณของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ปลูกเสริมปาตามธรรมชาติและปลูกฟนฟูสภาพปา 
- พื้นท่ีเปาหมายแปลงปลูกปาฟนฟูสภาพปาไดเองตามธรรมชาติ 
เกิดจากการเฝาระวังมิใหราษฎรเขาบุกรุกพื้นท่ี เฝาระวังไฟปาและ
การทำแนวกันไฟอยางตอเนื่อง ทำใหพื้นท่ีปาฟนคืนสภาพเอง มี
ลูกไมและแมไมคอนขางหนาแนน 

รวม 

 
2,078,590.17 ไร 

 
 

153,581.00 ไร 
1,741.00 ไร 
449,234 ไร 

 
2,442,440.62 ไร 

 
 
 

5,125,586.79 ไร 
2. การปลูกปาในพืน้ท่ีนอกเขตอนุรักษ ประกอบดวย 
- การปลูกปาสองขางทาง และสองฝงแมน้ำ 

 
94,435.69 กิโลเมตร 
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- การปลูกในวัด เขตชุมชน และอื่น ๆ  
- ปลูกปาโดยเงินกองทุน 

1,414,130.17 ไร 
1,044 ไร และ 3,860 ตน 

   2. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเพื่อใชในการดำเนินโครงการฯ ท้ัง 3 ระยะ พ.ศ. 2537 – 2550 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 10,512,494,370 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

การดำเนินโครงการฯ งบประมาณฯ (บาท) 
ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2537 - 2539 2,748,493,000 บาท 
ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2540 - 2545 3,954,445,900 
ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2546 - 2550  3,809,555,470 

รวม 10,512,494,370 
   3. โดยท่ีโครงการปลูกปาถาวรฯ ไดดำเนินการบำรุงปาตอเนื่องจนส้ินสุดภารกิจโครงการฯ อยาง
สมบูรณแลว แตยังมีเงินบริจาคสมทบกองทุนโครงการฯ คงเหลืออยูในบัญชี “กองทุนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ” ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไดหารือกับกระทรวงการคลัง (กค.) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกตอง ตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และกฎหมาย รวมท้ังหารือวา หนวยงานใดจะเปนผูมีอำนาจยุติ
โครงการฯ โดย กค. (กรมบัญชีกลาง) เห็นวา หากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประสงคจะยุติ
โครงการฯ หรือประสงคจะใชเงินดังกลาวดำเนินการตอไป ก็ใหเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป ตอมา              
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดำเนินการปดบัญชี “กองทุนโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ” 
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2560 และไดนำเงินกองทุนฯ คงเหลือหลังหักคาธรรมเนียมท้ังหมดเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย 
จำกัด (มหาชน) สาขา กค. ช่ือบัญชี “กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินหนวยงานภาครัฐ” จำนวน 27,941,161.97 บาท              
สงคลังเปนรายไดแผนดินเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560   
 
13. เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตาง ๆ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562              
คร้ังท่ี 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ท้ัง 3 ขอ ตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ 
ค.ต.ป. เสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562              
ครั้งท่ี 2 
  2. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ครั้งท่ี 2 
  3. เห็นชอบขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. โดยใหรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการ ระดับกระทรวง กรม และ
จังหวัด ท่ีมีประเด็นสมควรปรับปรุงแกไข  รับขอเสนอแนะและพิจารณาดำเนินการ พรอมท้ังรายงานผล
ความกาวหนาในการดำเนินการตอ  ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ตอไป  
  สาระสำคัญของเร่ือง  
  สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการของ ค.ต.ป. รายงานวา ค.ต.ป. ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2563 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธานกรรมการ ไดมีมติ
เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2 และรายงาน
ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะตางๆ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้  
  1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 2 

ประเด็น ขอเสนอแนะในภาพรวม 
1) การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ำในพื้นท่ี 

1.1) ใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
และสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) รับผิดชอบแผนบริหารจัดการ
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เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 
 

ทรัพยากรน้ำในพื้นท่ี EEC และใหคณะกรรมการลุมน้ำบูรณาการระหวางหนวยงานใน
พื้นท่ี EEC เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว 
1.2) ใหบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (จำกัด) (มหาชน) 
และการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มีระบบบริหารจัดการความเส่ียงในการหา
สถานท่ีการจัดเก็บน้ำสำรอง 
1.3) ใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ กปภ. กำหนดแผนงานและระยะเวลาการ
ดำเนินการใหชัดเจน และจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนงาน/โครงการท่ี
กำหนดในแตละป 
1.4 รัฐบาลควรใหความสำคัญและสงเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตน้ำจืดท่ีใช
น้ำทะเลมาผลิต อุตสาหกรรมท่ีมีนโยบายการประหยัดน้ำหรือการบำบัดน้ำเสีย และ
อุตสาหกรรมท่ีใชน้ำนอย รวมท้ังเชิญชวนใหภาคเอกชนสรางอางเก็บน้ำ 

2) การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.1) ใหคณะกรรมการนโยบายการพฒันาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการ 
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
บูรณาการการทำงานเรื่องเด็กปฐมวัยท้ังดานบริการสธารณสุข การจัดการศึกษา 
การจัดสวัสดิการ และการคุมครองสิทธิแกเด็กปฐมวัย 
2.2) ใหศูนยรับเลี้ยงเด็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
พื้นท่ีจัดใหมีระบบฝกอบรมและระบบใหคำปรึกษาแนะนำ และจัดระบบพี่เล้ียงใหครู
และผูดูแลเด็ก รวมท้ังใหคณะกรรมการดานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบกำกับดูแล
ศูนยเด็กเล็ก 

3) การบริหารจัดการขยะ 3.1) ใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(ทส.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกรุงเทพมหานคร รณรงคและสรางจิตสำนึก
ในการท้ิงขยะและคัดแยกขยะ 
3.2) ให มท. และ ทส. เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนใหมีการเช่ือมโยงระบบ
ฐานขอมูลขยะของหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน  
3.3) รัฐบาลควรมีการเก็บคาธรรมเนียมการทองเท่ียว และนำภาษีมาใชในการบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมและจัดต้ังคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของ
ประเทศ  

4) ระบบขอมูลภาครัฐเพื่อ
การตัดสินใจ 

ใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในของระบบการจำแนกหรือ
การแบงกลุมใหตรงกัน เพื่อใหรับขอมูลเขาจากระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กำหนดมาตรการการส่ือสารขอมูลตาง 
ๆ ผานชองทางดิจิทัล บูรณาการระบบ การวางแผน ติดตามประเมินผลของหนวยงาน
กลางตาง ๆ เขาดวยกัน และใหหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาแพลตฟอรมกลางในการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงขอมูลภาครัฐ 

5) การวิจัยและนวัตกรรม 5.1) ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกแบบ
ระบบการติดตามและประเมินผลของระบบวิจัยและนวัตกรรมใหครอบคลุมระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตรและแผน ระดับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และระดับ
ปฏิบัติ 
5.2) คณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการประเมินระดับนโยบายและ
ยุทธศาสตรจะตองมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางนโยบายและยุทธศาสตรดาน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 กับนโยบายและ
ยุทธศาสตรระดับชาติ 
5.3) ให อว. มีระบบขอมูลท่ีสามารถเขาถึงได (Open Data Access) ขอมูลมีความ
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ถูกตอง สามารถวิเคราะหผลไดทันเวลา และกำหนดบทบาทและขอบเขตของการ
ติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องท่ีต้ังข้ึนตามมาตรา 19  
แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. 2562 

6) การบริหารงานจังหวัด
กลุมจังหวัดและภาค 

6.1) ใหสำนักงบประมาณ (สงป.) ทบทวนการกำหนดแผนงานตาม “โครงสราง
งบประมาณตามยุทธศาสตร” ปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณของสวนราชการ
ภายใตแผนงานบูรณาการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรและปรับปรุง
กระบวนการจัดทำงบประมาณภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
6.2) ให มท. พิจารณาทบทวนแนวทางการแตงต้ังผูวาราชการจังหวัดและการกำหนด
ระยะเวลาการดำรงตำแหนง 
6.3) ให ทส. และหนวยงานท่ีก่ียวของ สนับสนุนการบริหารพื้นท่ีรูปแบบพิเศษ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

7) ภาพรวมผลการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ               
ค.ต.ป. ประจำกระทรวง 
 

ปญหาท่ีพบสวนใหญมีดังนี้ 
7.1) ดานการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ เชน การสงเสริมดานความปลอดภัย
แกนักทองเท่ียว ควรจัดทำยุทธศาสตรดานการสงเสริมความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว
ในภาพรวมของประเทศใหครอบคลุมต้ังแตการปองกันการเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ เสนอคณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติเพื่อพิจารณา
เห็นชอบกอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
7.2) ดานบุคลากร เชน บุคลากรมีความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน
ยังไมเพียงพอ 
7.3) ดานการปรับปรุงมาตรการ กฎระเบียบและกฎหมาย เชน การกำหนดมาตรการ 
กฎระเบียบ และกฎหมายไมครอบคลุมและชัดเจน 
7.4) ดานการพัฒนาฐานขอมูลแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ยังไมมีการ
เช่ือมโยงฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกัน 
75) ดานงบประมาณ เชน งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ 

8) ผลการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
ของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ                
(อ.ค.ต.ป.) คณะตาง ๆ 
และ ค.ต.ป. ประจำ
กระทรวงในภาพรวม 

ใหสำนักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาศึกษา วิเคราะหแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไข
ปญหาเรื่องการบูรณาการการทำงานของภาครัฐ โดยใหแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมา
เปนการเฉพาะ เพื่อศึกษาหาแนวทางการทำงานเรื่องการบูรณาการเพื่อใหเกิดผลเปน
รูปธรรมและชัดเจน 
 

 
  2. รายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 2 
  ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะตาง ๆ ในภาพรวม ท้ังรายคณะและรายบุคคล พบวา มีผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมเฉล่ียอยูในระดับดีเยี่ยม อยางไรก็ตาม ค.ต.ป. ไดมีความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา 
ควรมีระบบฐานขอมูลสนับสนุนท่ีเปนปจจุบันและเพียงพอตอการประเมิน และสามารถเช่ือมโยงขอมูลใหใชประโยชน
รวมกัน เชน ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ และแผนงาน/โครงการสำคัญ 
เพื่อใหการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเกิดประสิทธิผลและมีความสมบูรณชัดเจนมากข้ึน รวมท้ัง ควรเลือก
ประเด็นการตรวจสอบท่ีสำคัญและมีผลกระทบในวงกวาง และควรมีการบูรณาการการตรวจประเมินในเรื่องท่ีเปน 
Agenda สำคัญรวมกันระหวางคณะอนุกรรมการคณะตาง ๆ 
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  3. สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ค.ต.ป. ไดดำเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาว โดยได
กำหนดกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให 
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเลือกตรวจประเด็นตามตัวช้ีวัดของกระทรวง รวมท้ังใหมีการประสานการบูรณาการ              
การทำงานรวมกันระหวาง ค.ต.ป.ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะตาง ๆ และพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อเปนฐานขอมูลในการสนับสนุนขอมูลการทำงาน และเปนชองทางใน               
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการติดตามความกาวหนาการดำเนินการ
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. 
 
14. เร่ือง ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต  กรณีศึกษาโครงการนำสายสื่อสารลงใตดินในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริต  กรณีศึกษาโครงการนำสายส่ือสารลง               
ใตดินในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ ดังนี้  
  1. ใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สำนักงาน กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) 
และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  (บมจ.กสท) เปนผูรวมดำเนินการในการนำสายส่ือสารลงใตติน ท้ังใน
สวนของการกำหนดแผนยุทธศาสตรการกอสราง และการบริหารจัดการทอรอยสายส่ือสารใหเปนแนวทางเดียวกันท้ัง
ประเทศ เพื่อใหบริการแกผูประกอบการโทรคมนาคมทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยคำนึงถึงความคุมคาในการใชจาย
งบประมาณ เสถียรภาพของโครงขายส่ือสาร ความมั่นคงของประเทศและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
ท้ังนี้ ใหหนวยงานเจาของพื้นท่ีมีหนาท่ีอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ 
  2. ใหบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (บจ.กรุงเทพธนาคม) เปนหนวยงานของรัฐท่ีตองดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถือหุนเกินรอยละ 50 
  3. พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาในเรื่องของข้ันตอนการขออนุญาตดำเนินการกอสรางทอรอย
สายส่ือสารใต ดิน ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญั ติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหชาติ (กสทช.) กับหนวยงานเจาของ
พื้นท่ีควรพิจารณารวมกัน เพื่อใหอนุญาตการใชสิทธิแหงทาง และอนุญาตใหใชพื้นท่ีในการกอสราง ท้ังนี้ เพื่อลด
ปญหาและความเสียหายตอประโยชนของรัฐ อันเกิดจากการท่ีผูประกอบการไดรับอนุญาตใชสิทธิแหงทางแตไมไดรับ
อนุญาตใหเขาพื้นท่ีกอสราง จึงไมสามารถดำเนินการไดแมวามีการลงนามในสัญญาวาจางกอสรางแลวก็ตาม  
  และใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินการใน
เรื่องดังกลาวเปนไปตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตอไป  โดยใหรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงมหาดไทย  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไปพิจารณา
ประกอบการดำเนินการดวย  
 
15.  เร่ือง รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาใน
การทำงานในสถานท่ีต้ังของสวนราชการ รายสัปดาห คร้ังท่ี 13 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From 
Home) และการเหล่ือมเวลาในการทำงานในสถานท่ีต้ังของสวนราชการ รายสัปดาห ครั้งท่ี 13 ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. 
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เสนอ ขอมูล ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งไดรับขอมูลจาก 147 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 99 ของสวนราชการ
ท้ังหมด (148 สวนราชการ) สรุปขอมูลดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานในสถานท่ีต้ังของสวนราชการ  
   สวนราชการไดมีการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาท่ีกลับมาปฏิบัติงานในสถานท่ีต้ังของสวน
ราชการตามปกติเพิ่มมากข้ึน (75 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 51) โดยเพิ่มข้ึนจากสัปดาหท่ีผานมา (73 สวนราชการ 
คิดเปนรอยละ 49) และสวนราชการพิจารณากำหนดใหขาราชการและเจาหนาท่ีเหล่ือมเวลาในการทำงานเปน 3 
ชวงเวลาเพิ่มมากข้ึน (78 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 53)   
   2. การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของสวนราชการ (Work From Home) 
   สวนราชการมอบหมายใหขาราชการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังของสวนราชการลดลง 
(72 สวนราชการ คิดเปนรอยละ 49) โดยในจำนวนนี้มีสวนราชการ 17 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 12) มอบหมาย
ใหทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง  
 
16. เร่ือง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้ 
   1. กำหนดใหวันศุกรท่ี 4 และวันจันทรท่ี 7 กันยายน 2563 เปนวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุด
ในชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป พ.ศ. 2563 เปนจำนวน 2 วัน    
   2. ในกรณีท่ีหนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชนหรือมีความจำเปนหรือราชการสำคัญใน
วันหยุดดังกลาวท่ีไดกำหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเล่ือนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบตอ
การใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ และกระทบตอการใหบริการประชาชน   
   3. ในสวนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหง
ประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเปนวันหยุดใหสอดคลองกับกฎหมายท่ี
เกี่ยวของในแตละกรณีตอไป  
   สาระสำคัญของเร่ือง   
   1. โดยท่ีวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานตเปนวันหยุดราชการประจำปตามประเพณีท่ีถือเปนสิทธิ
ตามกฎหมายของท้ังขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ และลูกจางในภาคเอกชน รวมท้ังในขณะนี้สถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19 ไดเริ่มคล่ีคลายลง โดยไมพบผูติดเช้ือในประเทศติดตอกันในระยะเวลาหนึ่งแลวและผูท่ี
หายจากการติดเช้ือมีจำนวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบกับท่ีผานมาไดมีการกำหนดใหวันจันทรท่ี 27 กรกฎาคม 
2563 เปนวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานตประจำป พ.ศ. 2563 เปนวันหยุดราชการเพื่อ
ชดเชยวันหยุดสงกรานต ประจำป พ.ศ. 2563 (มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 30 มิถุนายน 2563) ทำใหมีวันหยุดตอเนื่อง
และสงผลกระทบเชิงบวกตอภาคการทองเท่ียวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกดวย ดังนั้น ในครั้งนี้ จากการ
หารือหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของแลว เชน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม รวมท้ังคำนึงถึง
สภาพการจราจรท่ีจะเกิดข้ึน จึงเห็นสมควรกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มข้ึน 2 วัน คือ วันศุกร
ท่ี 4 และวันจันทรท่ี 7 กันยายน 2563 เพื่อชดเชยวันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานตประจำป พ.ศ. 2563 
   2. การกำหนดใหวันวันศุกรท่ี 4 และวันจันทรท่ี 7 กันยายน 2563 เปนวันหยุดราชการเพื่อชดเชย
วันหยุดในชวงเทศกาลสงกรานตดังกลาวจะทำใหมีวันหยุดตอเนื่องกันในสัปดาหดังกลาวเปน 4 วัน คือ วันศุกรท่ี 4 - 
วันจันทรท่ี 7 กันยายน 2563 และทำใหในภาพรวมจะมีวันหยุดราชการประจำป 2563 รวมท้ังส้ิน 19 วัน ดังนี้  
  1. วันข้ึนปใหม       1 มกราคม 1 วัน 
  2. วันมาฆบูชา       19 กุมภาพันธ 1 วัน 
  3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  6 เมษายน 1 วัน 
  และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ 
  4. วันฉัตรมงคล       4 พฤษภาคม 1 วัน  
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  5. วันวิสาขบูชา       6 พฤษภาคม 1 วัน 
  6. วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   11 พฤษภาคม 1 วัน  
  7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ    3 มิถุนายน 1 วัน 
  พระบรมราชิน ี
  8. วันอาสาฬหบูชา      5 กรกฎาคม 1 วัน 
  9. วันเขาพรรษา       6 กรกฎาคม 1 วัน 
  10. วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต    27 กรกฎาคม 1 วัน 
  11. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร  28 กรกฎาคม 1 วัน 
  รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
  12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง  12 สิงหาคม 1 วัน 
  และวันแมแหงชาติ 
  13. วันหยุดชดเชยสงกรานต (เสนอคร้ังนี้)   4 และ 7 กันยายน 2 วัน 
  14. วันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  13 ตุลาคม 1 วัน 
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  15. วันปยมหาราช      23 ตุลาคม 1 วัน  
  16. วันคลายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม  5 ธันวาคม 1 วัน 
  ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  วันชาติ และวันพอแหงชาติ 
  17. วันรัฐธรรมนญู      10 ธันวาคม 1 วัน 
  18. วันส้ินป       31 ธันวาคม 1 วัน 
                    
17. เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพื่อใชในการดำเนนิโครงการบรรเทาปญหาภัยแลงและน้ำทวม ในพื้นท่ี 76 จังหวัดท่ัว
ประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ             
เงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ภายในกรอบวงเงิน 11,872,100 บาท เพื่อใชในการดำเนินโครงการ
บรรเทาปญหาภัยแลงและน้ำทวม ในพื้นท่ี 76 จังหวัดท่ัวประเทศ ตามท่ีสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติเสนอ               
รวม 5 หนวยงาน จำนวน 14 โครงการ 20,029 รายการ และใหดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี ้
  1. ใหหนวยรับงบประมาณ ไดแก  จังหวัด 76 แหง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ                    
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีฐานะเปนหนวยรับงบประมาณตามกฎหมายวิธีการงบประมาณและเปนผูรับผิดชอบ
ดำเนินโครงการดังกลาวขางตนของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทัพบก 
และกรมเจาทา เปนผูเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ
เงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ตามข้ันตอนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติตอไป 
  2. ใหหนวยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวของเรงดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการอยางเครงครัด จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ และเรงรัดดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 โดย
คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของทางราชการและประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับ เพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับ           
สำนักงบประมาณตามข้ันตอนตอไป และเห็นสมควรใหสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ในฐานะฝายเลขากอง
อำนวยการน้ำแหงชาติ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมถึงสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับจากการดำเนินโครงการ 
และรายงานผลการดำเนินการตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตอไปดวย  
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18. เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจาย
เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเปน โครงการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบานในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน ใน
กรอบวงเงินไมเกิน 3,622,319,500 บาท เพื่อเปนคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมจำนวนไมเกิน 1,054,729 คนตอเดือน ระยะเวลาต้ังแตเดือน
มีนาคมถึงเดือนกันยายน 2563 สำหรับโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบานในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 
  ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุขเสนอวา เพื่อเปนขวัญ กำลังใจใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคในพื้นท่ีในชวงท่ีผานมาต้ังแตเดือนมีนาคม จนถึงเดือนกันยายน 2563 ซึ่งจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีการแพรระบาดในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ไดมอบหมายใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) รวมดำเนินการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2563 โดยมีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 1) ใหความรูในการปองกันและดูแลสุขภาพตนเองแกประชาชน จำนวน 7,424,625 คน 2) เฝาระวังและคัด
กรองกลุมเส่ียง จำนวน 1,098,782 คน 3) เคาะประตูบานตานภัย COVID-19 จำนวน 14,020,134 หลังคาเรอืน 4) 
คนพบกลุมเส่ียงท่ีมีอาการและสงตอใหแกเจาหนาท่ีสาธารณสุข จำนวน 3,514 คน  
  

ตางประเทศ 
 
19. เร่ือง การจัดทำรางขอตกลงวาดวยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจำเรือระหวางประเทศไทยกับเกาหลีใต 
ญ่ีปุน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน กาตาร รัสเซีย เยอรมนี ยูเครน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และ
เนเธอรแลนด รวม 12 ประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำรางขอตกลงวาดวยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจำเรือ
ระหวางประเทศไทยกับเกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมาน กาตาร รัสเซีย เยอรมนี ยูเครน อังกฤษ 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และเนเธอรแลนด รวม 12 ประเทศ ท้ังนี้ หากมีความจำเปนตองแกไขปรับปรงุรางขอตกลงฯ 
ท่ีไมใชสาระสำคัญ ใหกระทรวงคมนาคมดำเนินการตอไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามท่ี
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
                   สาระสำคัญของเร่ือง 
                   เรื่องนี้เปนการดำเนินการตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรมการออก
ประกาศนียบัตร และการเขายามของคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 (STCW 1978) ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 11 
มีนาคม 2540 อนุมัติใหประเทศไทยเขาเปนภาคี ซึ่งอนุสัญญา STCW 1978 ไดกำหนดใหรัฐภาคีสามารถทำความ              
ตกลงทวิภาคีเพื่อรับรองประกาศนียบัตรใหแกคนประจำเรือท่ีออกโดยหนวยงานผูมีอำนาจระหวางกันได โดยการทำ
ขอตกลงทวิภาคีดังกลาวกับประเทศตาง ๆ จะสงผลใหคนประจำเรือของประเทศท่ีทำขอตกลงสามารถทำงานในเรือ
ชักธงของกันและกันได ท้ังนี้ ท่ีผานมากรมเจาทาไดจัดทำขอตกลงวาดวยการรับรองประกาศนียบัตรคนประจำเรือกับ 
20 ประเทศ ไดแก วานูอาตู บาฮามาส สิงคโปร ปานามา ไซปรัส อินโดนีเซีย ไลบีเรีย ตุรกี เบลิซ มาเลเซีย บารเบโดส 
เขตปกครองพิเศษฮองกง แอนติกาและบารบูดา เวียดนาม เมียนมา บังกลาเทศ ฮัชไมตจอรแดน ฟลิปนส โดมินิกา 
และจีน และในครั้งนี้จะจัดทำขอตกลงฯ เพิ่มเติมกับ 12 ประเทศ ซึ่งเปนประเทศท่ีมีศักยภาพสูงดานการเดินเรือ
พาณิชยระหวางประเทศ 
                   สาระสำคัญของรางขอตกลง มีรายละเอียดดังนี้ 
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                   1. หนวยงานท่ีมีอำนาจตองรับรองวาการฝกอบรมและการประเมินความรูความสามารถของคน
ประจำเรือ และผูท่ีรับผิดชอบในการฝกอบรม และการประเมินความรูความสามารถของคนประจำเรือ ดำเนินการโดย
ผูท่ีมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสมและเปนไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 
                   2. ในกรณีท่ีไดรับการรองขอทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากรัฐภาคีหนึ่ง ซึ่งไดรับคำขอให
ออกประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่น หนวยงานรัฐภาคีอื่นตองดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง
และจัดสงรายละเอียดของผูถือประกาศนียบัตรท่ีออกโดยรัฐของตนเองใหกับรัฐภาคีท่ีรองขอโดยทางโทรสาร หรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีไดรับการรองขอ 
                   3. หนวยงานท่ีมีอำนาจของรัฐภาคีตองรับรองประกาศนียบัตรท่ีออกใหแกคนประจำเรือและบันทึก
ขอมูลลงในระบบทะเบียนท่ีหนวยงานท่ีมีอำนาจของรัฐภาคีอีกฝายหนึ่งสามารถตรวจสอบความถูกตองในการออก
ประกาศนียบัตรและสถานะของประกาศนียบัตรฉบับดังกลาวได 
                   4. หากมีการเปล่ียนแปลงสาระสำคัญของระบบการออกประกาศนียบัตรหรือระบบการฝกอบรม 
หนวยงานท่ีมีอำนาจของรัฐภาคีมีหนาท่ีตองแจงการเปล่ียนแปลงใหอีกฝายทราบถึงการเปล่ียนแปลงใหอีกฝายทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาวภายใน 60 วัน 
                   5. รัฐภาคีอาจปฏิเสธไมออกประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่น หรือระงับ หรือ
ยกเลิก หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรท่ีออกโดยรัฐภาคีอื่นท่ีออกไปแลวได ในกรณีท่ีรัฐภาคีนั้น
เห็นวาผูขอรับหรือผูถือประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่นมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือฝาฝน
กฎหมายของรัฐภาคีนั้น ท้ังนี้ ในกรณีดังกลาวรัฐภาคีนั้นตองแจงใหรัฐภาคีผูออกประกาศนียบัตรรับรองไดทราบทาง
โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีปฏิเสธหรือวันท่ีระงับ ยกเลิก หรือเพิกถอน
ประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรของรัฐภาคีอื่น 
                   6. ขอตกลงฯ มีอายุ 5 ป นับจากวันลงนาม และจะมีการตออายุครั้งละ 5 ป จนกวาจะมีการแจง
ยกเลิกความตกลงเปนลายลักษณอักษรจากรัฐภาคีฝาใดฝายหนึ่งกอนหนาวันหมดอายุอยางนอย 6 เดือน 
                   7. ขอตกลงฯ กำหนดให กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม เปนหนวยประสานงาน และควบคุมดูแลใน
การดำเนินการใหเปนไปตามขอตกลง 
 
20.  เร่ือง  ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก
สามสมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 
            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฮานอยวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจและความเช่ือมโยงหวงโซอุปทานของ
อาเซียนใหเขมแข็งในการตอบสนองตอการระบาดใหญของโควิด-19 เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย (พณ.) เสนอ 
            สาระสำคัญของเร่ือง 
            พณ. รายงานวาการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษและการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
บวกสาม (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) สมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 ผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เขารวมประชุม 
สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
            1. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนสมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 
                     1.1 ประเด็นสถานการณโควิด-19 ในภูมิภาค ประเทศสมาชิกไดเนนย้ำความสำคัญของ   
การรักษาตลาดท่ีเปดและไมใชมาตรการจำกัดการคาและการลงทุนโดยไมจำเปน เพื่อเปนการรักษาหวงโซอุปทาน 
รวมท้ังยืนยันท่ีจะลงนามความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ภายในป 2563 โดยประเทศไทยได
ใหความเห็นวาในการแกไขปญหาในระยะส้ันและวางแผนฟนฟูในระยะยาวควรใหความสำคัญกับ 3T คือ 
Technology Transparency และ Togetherness นอกจากนี้ท่ีประชุมฯ ไดรับทราบขอเสนอของเลขาธิการอาเซียน
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ในการจะนำประสบการณจากสถานการณโควิด-19 มาประกอบการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงความตกลงทาง     
การคา สินคาอาเซียน รวมท้ังความตกลงทางการคาเสรีระหวางอาเซียนกับคูเจรจาในอนาคตดวย 
                     1.2 การรับรองแผนปฏิบัติการฮานอยวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจและ
ความเช่ือมโยงหวงโซอุปทานของอาเซียนใหเขมแข็งในการตอบสนองตอการระบาดใหญของไวรัสโควิด-19 เพื่อสราง
ความเขมแข็งในการตอบสนองตอการระบาดใหญของไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดแนวทางความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเคล่ือนยายสินคาท่ีจำเปน โดยเฉพาะสินคาทางการแพทยและอาหารซึ่งตองมี             
การอำนวยความสะดวกทางการคา รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาผลกระทบของการกระทบของการระบาด
ใหญของโควดิ-19 
            2. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษวาดวยโควิด-19 
                     2.1 การแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับสถานการณโควิด-19 โดยในสวนของประเทศไทยแจงวา
ปจจุบันมีจำนวนผูติดเช้ือในประเทศลดลง รัฐบาลจึงไดจัดทำมาตรการผอนปรนสถานการณโควิด-19 ซึ่งจะชวยให
เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟนตัว โดยประเทศไทยใหความสำคัญกับการรวมมือกันในการสรางเสถียรภาพและ              
การฟนตัวใหกับหวงโซอุปทานของภูมิภาค 
                     2.2 การรับรองถอยแถลงรวมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสามวาดวยการบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อรวมมือกันหาแนวทางการลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโควิด -19 โดยเนนย้ำประเด็นสำคัญ ไดแก (1) รักษาตลาดท่ีเปดกาวสำหรับการคาและ
การลงทุนเพื่อเสริมสรางการฟนตัวและความยั่งยืนของหวงโซอุปทานในระดับภูมิภาค (2) แกไขปญหาอุปสรรคทาง
การคาท่ีมิใชภาษีท่ีเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนยายของสินคาและบริการ (3) อำนวยความสะดวกในการเคล่ือนยาย
ของนักธุรกิจในภูมิภาคตามนโยบายของแตละประเทศโดยคำนึงถึงความปลอดภัยดานสาธารณสุข (4) สนับสนุนภาค
ธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย ในการใชเทคโนโลยี และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และ 
(5) ฟนฟูเศรษฐกิจผานเวที RCEP โดยผลักดันการลงนามใหแลวเสร็จภายในป 2563 ท้ังนี้คาดวาสมาชิกอาเซียนบวก
สามจะสามรถใหการรับรองแผนปฏิบัติการดังกลาวไดในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี 23 ใน
เดือนสิงหาคม 2563 
            3. การหารือกับสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน ท่ีประชุมรับทราบขอเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาธุรกิจ
อาเซียและสภาธุรกิจรวมเกี่ยวกับแผนรับมือกับโควิด-19 โดยเฉพาะการจัดต้ังคณะกรรมาธิการพิเศษระดับสูงดวย          
โควิด-19 เพื่อทำงานรวมกับผูแทนภาคเอกชนและจัดทำขอเสนอแกผูนำอาเซียนดานการรับมือกับผลกระทบจาก              
โควิด-19 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน เดือนพฤศจิกายน 2563 
 
21.  เร่ือง ผลการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน – จีน สมัยพิเศษ วาดวยโควิด-19 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน – จีน สมัยพิเศษวาดวย               
โควิด -19 เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ดวยระบบการประชุมทางไกล โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เขา
รวมประชุม (คณะรัฐมนตรีมีติ 14 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน – 
จีน วาดวยการเสริมสรางการขนสงและโลจิสติกสท่ีราบรื่นเพื่อตอสูกับโควิด-19 และการกระตุนเศรษฐกิจ) ตามท่ี
กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระสำคัญการกลาวถอยแถลงของรัฐมนตรีขนสงอาเซียน – จีน และเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับ
มาตรการดานการขนสงเพื่อรับมือการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  โดยมีประเทศ
สมาชิก ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเชีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐ
สิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  โดยในสวนมาตรการดานการขนสงเพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทย 
ไดแก (1) ระงับเท่ียวบินระหวางประเทศท่ีจะบินเขาไทย ยกเวนเท่ียวบินใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม การแพทย 
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การขนสงส่ิงของจำเปน และอากาศยานขนสงสินคา (2) จำกัดพื้นท่ีในการขนถายสินคาบริเวณจุดผานแดนของแตละ
จังหวัดชายแดน (3) อนุญาตเฉพาะเรือขนสงสินคาท่ีจำเปน โดยเมื่อเสร็จส้ินจะตองออกจากทาเรือของไทยทันที 
  ท้ังนี้ เลขาธิการอาเซียนไดกลาวย้ำถึงผลลัพธการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 36 และการประชุม
สุดยอดอาเซียนบวกสามวาดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในการรวมมือกันเพื่อแลกเปล่ียนความเห็นและแสวงหา
ความรวมมือกับประเทศคูเจรจาเพื่อบรรเทา ควบคุม และตอบสนองตอผลกระทบของโควิด โดยเฉพาะภาคการขนสง
ท่ีเปนแนวหนาของการตอสูกับการแพรระบาดของโรคดังกลาว และแสดบทบาทสำคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคตอไป 
 
22. เร่ือง รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ วาดวยการ
บรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ตอกลุมเปราะบางในอาเซียน ผานระบบ การประชุมทางไกล 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการ
พัฒนา สมัยพิเศษ วาดวยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ตอกลุมเปราะบางในอาเซียน ผานระบบการประชุม
ทางไกล โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหัวหนาผูแทนไทย เมื่อวันท่ี 10 
มิถุนายน 2563 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 มิถุนายน 2563) เห็นชอบรางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาวาดวยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ตอกลุมเปราะบางในอาเซียน] ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ 
  สาระสำคัญรายงานสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้ 
                    1. การรับรองและการเพิ่มเติมถอยคำในรางถอยแถลงรวมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดาน
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาวาดวยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ตอกลุมเปราะบางในอาเซียน 
                    2. ถอยแถลงในนามรัฐบาลไทยตอท่ีประชุมฯ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยไดกลาวถึงมาตรการของรัฐบาลไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย                  
ในการชวยเหลือและเยียวยากลุมคนเปราะบางท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 ไดแก (1) มาตรการดานการเงิน                  
(2) มาตรการชวยเหลือดานท่ีพักอาศัย (3) มาตรการเชิงรุก และ (4) มาตรการความรวมมือทางสังคม 
                    3. ประโยชนท่ีไดรับจากการประชุมฯ 
                     (1) ประเทศไทยไดมีโอกาสนำเสนอความสำเร็จในการรับมือกับการแพรระบาดของโรค              
โควิด-19 รวมท้ังความมุงมั่นของรัฐบาลไทยในการใหความคุมครองชวยเหลือ บรรเทาผลกระทบ และเสริมสรางความ
เขมแข็งของประชาชนกลุมเปาหมาย 
                     (2) ในมิติดานการผลักดันนโยบายระหวางประเทศ ประเทศไทยไดรับทราบสถานการณการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศสมาชิกอาเซียน และรัฐมนตรีอาเซียนฯ ไดมีการหารือแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ
บทเรียนความสำเร็จจากแนวปฏิบัติท่ีดีของมาตรการท่ีรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนไดนำมาใช รวมท้ังปญหา
อุปสรรค ขอทาทาย ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนไดประสบ 
                   4. ประเด็นท่ีประเทศไทยตองไปดำเนินการตอ (1) การสงเสริมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใตสาขา
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาของไทย นำหลักการในถอยแถลงรวมฯ ไปขับเคล่ือนสูระดับปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรม (2) สนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานดานสังคมสงเคราะหของประเทศไทยในบริบทของการ
รับมือโรคระบาด (3) สงเสริมบทบาทและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยฝกอบรมอาเซียนดานสังคมสงเคราะหและ
สวัสดิการสังคม 
 
23. เร่ือง ขอความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในรางปฏิญญารวมแสดงเจตจำนงระหวางกระทรวงเกษตร
และสหกรณของไทยกับกระทรวงอาหารและเกษตรสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตอรางปฏิญญารวมแสดงเจตจำนงระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารและเกษตรแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีวาดวย ความรวมมือทวิภาคี
ดานการเกษตร (รางปฏิญญารวมฯ) ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารในสวนท่ีไมใชสาระสำคัญ
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หรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไปแลว ให
กระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถดำเนินการไดโดยใหนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผล
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปล่ียนดังกลาวดวย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558   
พรอมท้ังอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหลงนามในรางปฏิญญา
รวม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
    รางปฏิญญารวมฯ เปนเอกสารท่ีกำหนดขอตกลงในการใหความรวมมือระหวางกันในกรอบกวาง ๆ 
เพื่อเพิ่มความรู ความชำนาญดานเทคนิคและวิชาการ ซึ่งท้ังสองฝายจะมีการดำเนินโครงการรวมกันเปนระยะเวลา 3 
ป เพื่อพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ีเกษตรแปลงใหญ และพัฒนาเกษตรกรรายยอยของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตรของไทยใหมีกลไกการขับเคล่ือนการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย
คาดวาจะเริ่มดำเนินงานในเดือนกันยายน 2563 สำหรับคาใชจายในการดำเนินโครงการท้ังสองฝายจะรับผิดชอบ
รวมกัน 
 
24. เร่ือง รายงานผลการเขารวมงานเฉลิมฉลองปแหงความเปนหุนสวนความรวมมือดานเศรษฐกิจดิจิทัล
อ าเซียน -จี น  ค .ศ . 2020 (The Opening Ceremony for ASEAN-China Year of Digital Economy 
Cooperation) ดวยระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference)  
    คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเขารวมงานเฉลิมฉลองปแหงความเปนหุนสวนความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน ค.ศ. 2020 ดวยระบบวีดิทัศนทางไกล เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขารวมแสดงความคิดเห็นภายใตหัวขอ “Combating 
COVID-19 through Joint Efforts, Embracing Cooperation through ICT and Digital Development” สรุป
สาระสำคัญของการประชุมได ดังนี ้
 
 
 
    สาระสำคัญของเร่ือง 
    1. แนวทางการขับเคล่ือนความรวมมือดานเศรษฐกิจดิจิทัล 
     1.1 เลขาธิการอาเซียนไดกลาวถึงการดำเนินการเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
อยางตอเนื่อง เชนการจัดทำแผนแมบทอาเซียนดานดิจิทัล ป 2020-2025 การพัฒนากรอบการดำเนินงานดาน
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ท้ังนี้ อาเซียนอยูระหวางการยกยุทธศาสตรเพื่อรองรับการกาวสู
ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4  พรอมเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมความรวมมืออาเซียน-จีน ดังนี้ 
       1.1.1 จัดทำขอริเริ่มใหมภายใตความรวมมืออาเซียน-จีน โดยคำนึงถึงความ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรหลักของอาเซียน 
      1.1.2 ผลักดันการดำเนินงานดานธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่ออำนวยความ
สะดวกของการไหลเวียนขอมูลโดยอิสระและสงเสริมความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจและผูบริโภค 
       1.1.3 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของผูมีสวนไดเสียท้ังในภูมิภาคอาเซียนและจีน 
       1.1.4 สงเสริมการใชประโยชนจากเศรษฐกิจดิจิทัลอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
       1.1.5 สงเสริมการแลกเปล่ียนขอมูล ความรูความเช่ียวชาญและแนวปฏิบัติท่ีเปน
เลิศดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
     1.2 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนไดย้ำวา
เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 และการรักษาความปลอดภัย
ของประชาชน รวมท้ังไดเสนอทิศทางความรวมมือในการสงเสริมการประยุกตใชเศรษฐกิจดิจิทัลใหเกิดประโยชน
สูงสุด 6 ดาน ดังนี้  
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       1.2.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการควบคุมและปองกันการแพรระบาด
ของโควดิ-19  
       1.2.2 เสริมสรางความเขมแข็งดานโครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศ 
       1.2.3 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการเตรียมความพรอมตอการเปล่ียนผาน
ไปสูยุคดิจิทัล 
       1.2.4 สงเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การใชประโยชนจาก Big Data เทคโนโลยี 
Cloud Computing และ Blockchain  
       1.2.5 กำกับดูแลโลกอินเทอรเน็ต 
       1.2.6 ยกระดับความรวมมือดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
    ท้ังนี้ รัฐมนตรีอาเซียนดานดิจิทัลไดตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสรางความเขมแข็งของ
กลไกความเปนหุนสวนคูเจรจาความรวมมืออาเซียน-จีน ซึ่งจะสงเสริมการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ท้ังในดานการสงเสริมความเช่ือมโยงดานดิจิทัล การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีจำเปนสำหรับการคาและบริการดิจิทัล 
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและการผลักดันการบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบดานดิจิทัล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ของบริบทโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหาความทาทายจากโรคอุบัติใหม รวมถึงการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
    2. การกลาวถอยแถลงของประเทศไทย    รัฐมนตรีวาการกรทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได
กลาวถึงประสบการณการรับมือสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ของไทยซึ่งใหความสำคัญกับการบูรณาการ
การทำงานรวมกันระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน และสาธารณชน เพื่อรับมือกับขอมูลขาวสารท่ีบิดเบือนและการ
เผยแพรขอมูลท่ีเปนเท็จในสังคมออนไลน รวมท้ังไดสนับสนุนมาตรการการเฝาระวังการแพรระบาดของโควิด-19 โดย
พัฒนาแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันสำหรับจัดเก็บขอมูลและติดตามการเดินทางของประชาชนและผูท่ีเดินทางเขามา
ในประเทศ เชน แอปพลิเคชันไทยชนะและ AOT Airport เพื่อเปนขอมูลในการติดตามและแจงเตือนเพื่อพบขอมูลผู
ติดเช้ือในพื้นท่ีหรือชวงเวลาดังกลาว นอกจากนี้ ไทยไดสงเสริมการเขาถึงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงให
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อสงเสริมการทำงานจากท่ีบาน รวมท้ังพัฒนาแอปพลิเคชันและเครื่องมือทางดิจิทัลสำหรับการ
ประชุมทางไกลเพื่อใหการดำเนินงานของท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่องทามกลางสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19 
    3. ความเห็นและขอสังเกต การจัดงานในครั้งนี้มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ โดยแสดงถึงการเพิ่มพูน
ความสัมพันธและสรางความแข็งแกรงในภูมิภาคอาเซียน-จีน รวมถึงการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธในการดำเนินความ
รวมมือดานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใหมีผลเปนรูปธรรม 
 

แตงต้ัง 
25 . เร่ือง การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ                    
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงต้ัง นายสมชัย      
อัศวสุดสาคร ผูอำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย สำนักงานปลัดกระทรวง        
ใหดำรงตำแหนง สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทยทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต
วันท่ี 1 เมษายน 2563 ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมแตงต้ังเปนตนไป  
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26. เร่ือง การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี   237/2563 เรื่อง  มอบหมายให                       
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนง 

ตามท่ีไดมีคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 161/2562 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษา
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน และปฏิบัติ
ราชก ารแทน กัน  ใน กรณี รั ฐมนตรีป ระจำสำนั กน ายกรั ฐมน ตรี ไม อ ยู ห รือ ไม อ าจป ฏิ บั ติ ราชการได  
หรือไมมีผูดำรงตำแหนง ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 38 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550  มาตรา 11 มาตรา 12  มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 48 และมาตรา 49 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 
2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงใหยกเลิกคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 161/2562 ลง
วันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 และมีคำส่ังมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ
มอบหมายและมอบอำนาจให 
 รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีใน
กรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนง ดังตอไปนี้ 
 สวนท่ี 1  คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 1 . ใน ก รณี ท่ี น ายกรั ฐมน ตรี ไม อ าจป ฏิ บั ติ ร าชก าร ได  คณ ะรั ฐม น ตรี ม อบ ห ม าย ให  
รองนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้ 
 1.1 พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ 
 1.2  นายวิษณุ เครืองาม 
 1.3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
 1.4 นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 
 1.5 นายดอน ปรมัตถวินัย 
 1.6 นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 
 2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตน จะส่ังการใดเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูในอำนาจของนายกรัฐมนตรีไดตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรีเสียกอน 
 สวนท่ี  2   นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบั ติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 
  ในกรณี ท่ี รองนายกรั ฐมนตรีท าน ใดท านหนึ่ งตาม ท่ี ได รั บมอบหมายและมอบอำนาจให  
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือพนจากตำแหนง ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี ้

 

ลำดับท่ี รองนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามลำดับ 
1 พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ 1.  นายสุพัฒนพงษ   พันธมีเชาว 
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2.  นายอนุทิน         ชาญวีรกูล 

2 นายวิษณุ           เครืองาม 1.  นายอนุทิน         ชาญวีรกูล  

2.  นายจุรินทร        ลักษณวิศิษฏ  

3 นายอนุทิน         ชาญวีรกูล 1.  นายดอน           ปรมัตถวินัย 

2.  นายสุพัฒนพงษ   พันธมีเชาว 

4 นายจุรินทร        ลักษณวิศิษฏ 1.  พลเอก ประวิตร   วงษสุวรรณ 

2.  นายดอน           ปรมัตถวินัย 

5 นายดอน           ปรมัตถวินัย 1.  นายวิษณุ          เครืองาม 

2.  นายสุพัฒนพงษ   พันธมีเชาว 

6 นายสุพัฒนพงษ   พันธมีเชาว 1.  นายจุรินทร        ลักษณวิศิษฏ 

2.  นายวิษณุ          เครืองาม 

     
 สวนท่ี  3  นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
กรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการไดหรือไมมีผูดำรงตำแหนง 
  ในกรณี ท่ีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไมอยูหรือไมอาจปฏิ บัติราชการไดหรือไมมี 
ผูดำรงตำแหนงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ใหรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ 
ดังนี้ 
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามลำดับ 
 นายอนุชา         นาคาศัย 1. นายวิษณุ           เครืองาม 

2. พลเอก ประวิตร   วงษสุวรรณ 

 
  ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
27. เร่ือง มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี  238/2563 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  ตามท่ีไดมีคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 165/2562 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มอบหมายและมอบ
อำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี คำส่ังท่ี 196/2562 
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และ ท่ี 382/2562 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 แกไขเพิ่มเติมคำส่ังมอบหมายและมอบ
อำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 11 (2) และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 38 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 และมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 จึงใหยกเลิกคำส่ังสำนัก
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นายกรัฐมนตรี ท่ี 165/2562 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ท่ี 196/2562 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 และ ท่ี 382/2562 ลง
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 และมีคำส่ังมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สำหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานของรัฐ ตามลำดับ ดังตอไปนี้ 
 

สวนท่ี 1  นิยาม 
  ในคำสั่งนี้ 
  “กำกับการบริหารราชการ” หมายความวา  กำกับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผนดินของสวน
ราชการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอำนาจส่ังใหสวนราชการช้ีแจง
แสดงความคิดเห็นหรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน ส่ังสอบสวนขอเท็จจริง ตลอดจนอนุมัติ
ใหนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการ             
มอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรีท่ีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีอนุญาตหรืออนุมัติเรื่องตาง ๆ ของสวนราชการใน
กำกับการบริหารราชการไปกอนได แลวเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 
  “สั่งและปฏิบัติราชการ” หมายความวา ส่ัง อนุญาต หรืออนุมัติใหสวนราชการ หรือขาราชการ               
หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการใด ๆ ไดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำส่ัง                 
หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผูบังคับบัญชา รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีเจากระทรวง 
  “กำกับดูแล”  หมายความวา กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐให
เปนไปตามกฎหมาย และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐ 
นโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการส่ังใหรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงาน
ของรัฐท่ีขัดตอวัตถุประสงคของการจัดต้ังรฐัวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ นโยบายของรัฐบาลหรือ
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ และส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการ 
 

สวนท่ี 2 
 1. รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    1.1.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
    1.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
    1.1.3 กระทรวงมหาดไทย  
  1.1.4 กระทรวงแรงงาน   
  1.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    - สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
 1.3 การมอบหมายและมอบอำนาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    1.3.1 สำนักขาวกรองแหงชาติ     
    1.3.2 สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
    1.3.3 ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต    
 1.4 การมอบหมายใหกำกับดูแลองคการมหาชน ดังนี้ 
  - สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) 
 1.5  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวของกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามขอ 1.1 – ขอ 1.4  ยกเวน 
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  1.5.1 เรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 
  1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักด์ิ สมณศักด์ิ 
  1.5.3 การแตงต้ัง ในกรณีการแตงต้ังประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ขาราชการตำแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจำตางประเทศ กงสุล และกรรมการ
ท่ีมีตำแหนงหนาท่ีสำคัญ 
  1.5.4 การพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ช้ันนายพล 
  1.5.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณแกพระบรมวงศานุวงศ และการ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจำป 
  1.5.6   การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตหรือความสัมพันธระหวางประเทศ และ
การประกาศใชความตกลงระหวางประเทศ 
  1.5.7  เรื่องสำคัญท่ีเคยมีประเพณีปฏิบัติใหเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 
 

สวนท่ี 3 
  2.    รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  2.1.1 กระทรวงยุติธรรม (ยกเวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 
  2.1.2 กระทรวงวัฒนธรรม 
  2.1.3 กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.1.4 กระทรวงอุตสาหกรรม 
  2.1.5   กรมประชาสัมพันธ 
  2.1.6 สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
  2.1.7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
  2.1.8 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รวมท้ังราชการของราชบัณฑิตยสภา) 
  2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการและสั่ง และปฏิบัติ

ราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
    2.2.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
    2.2.2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
   2.2.3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  2.2.4 สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
  2.2.5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  2.2.6 สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
   2.2.7 สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 2.3   การดำเนินคดีปกครอง รวมท้ังลงนามมอบอำนาจใหพนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง
กรณีท่ีมีการฟองนายกรัฐมนตรี 
 2.4  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ
กับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามขอ 2.1 - ขอ 2.2 ยกเวน การดำเนินการตามกรณีในขอ 1.5.1 –  
ขอ 1.5.7 
 

สวนท่ี 4 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
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  3.1.1   กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
    3.1.2 กระทรวงคมนาคม  
    3.1.3 กระทรวงสาธารณสุข  

 3.2 การมอบหมายใหกำกับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
  3.2.1 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
  3.2.2   สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  
   (องคการมหาชน)    

  3.3  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามขอ 3.1 - ขอ 3.2 ยกเวน การดำเนินการตามกรณี  
ในขอ 1.5.1 - ขอ 1.5.7 

 
 

สวนท่ี 5 
4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 

 4.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  4.1.1   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
  4.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

    4.1.3 กระทรวงพาณิชย 
  4.2  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 

ท่ีเก่ียวของกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามขอ 4.1 ยกเวน การดำเนินการตามกรณีในขอ 1.5.1 - ขอ 1.5.7 
 

สวนท่ี 6 
5.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายดอน   ปรมัตถวินัย) 

 5.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    5.1.1 กระทรวงการตางประเทศ   
  5.1.2  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
 5.2  การมอบหมายใหกำกับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
  5.2.1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 
    5.2.2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 5.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามขอ 5.1 – ขอ 5.2 ยกเวน การดำเนินการตามกรณี  
ในขอ 1.5.1 - ขอ 1.5.7 
 

สวนท่ี 7 
 6.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว) 

 6.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    6.1.1  กระทรวงการคลัง 
  6.1.2   กระทรวงพลังงาน   
 6.2  การมอ บ ห มาย แ ล ะมอ บ อ ำน าจ ให ก ำ กั บ ก ารบ ริห ารราช การแ ล ะสั่ ง 
และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  6.2.1    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  6.2.2  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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 6.3  การมอบหมายใหกำกับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
  6.3.1 สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  6.3.2 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) 
   6.3.3 สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)  
   6.3.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 6.4 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของกับการมีพระบรมราชโองการในเร่ืองตามขอ 6.1 – ขอ 6.3 ยกเวน การดำเนินการตามกรณี  
ในขอ 1.5.1 - ขอ 1.5.7 

 
 
 

สวนท่ี 8 
 7.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย) 
  7.1  การมอบหมายและมอบอำนาจใหสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
   7.1.1 กรมประชาสัมพันธ 
    7.1.2 สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
    7.1.3 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
    7.1.4 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รวมท้ังราชการของราชบัณฑิตยสภา) 

 7.2 การมอบหมายใหกำกับรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
  - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

7.3 การมอบหมายใหกำกับดูแลองคการมหาชนและหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
  7.3.1  สำนักงานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
    7.3.2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
    7.3.3 สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
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 8.   รองนายกรัฐมนตรีท่ีกำกับการบริหารราชการสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานของรัฐแทนนายกรัฐมนตรี ใหมีอำนาจใหความเห็นชอบและลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ
ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหนวยงานนั้น ๆ  ดังนี้ 
  8.1 การแตงต้ังบุคคลหรือกรรมการในหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 
  8.2     การขอพ ระ ราชทาน เครื ่อ งราชอ ิส ร ิย าภรณ แก ช าวต า งป ระ เทศ  ยกเวน  
เปนเรื่องระดับผูนำรัฐบาลหรือประมุขของรัฐตางประเทศ 
  8.3 การใหความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญตราจากตางประเทศ 
  8.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ 
 9. รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี ส่ังและปฏิบัติราชการแทน
น ายกรั ฐม น ตรี  ให มี อ ำน าจป ฏิ บั ติ แทน น ายกรั ฐม น ตรี ใน ก ารดำ เนิ น ก ารท างวินั ย ขอ งข าร าชการ 
ในหนวยงานท่ีส่ังและปฏิบัติราชการ  
 10. ใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีส่ังและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในสวนราชการใด เปนประธาน อ.ก.พ. ทำหนาท่ี อ.ก.พ. กระทรวงของสวนราชการนั้นดวย ยกเวน อ.ก.พ. สำนัก
นายกรัฐมนตร ีใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เปนประธาน 
 11.  ร าช ก าร ท่ี ร อ งน าย ก รั ฐ ม น ต รี ได รั บ ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ม อ บ อ ำน าจต าม ค ำ ส่ั งนี้                            
หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาเปนเรื่องสำคัญ และอาจมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเปน
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สวนรวม หรือตองส่ังการแกหลายสวนราชการหรือหลายรัฐวิสาหกิจแตบางสวนมิไดอยูในอำนาจหนาท่ีกำกับการ
บริหารราชการของรองนายกรัฐมนตรีผูหนึ่งผูใดโดยตรง ใหนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยส่ังการ 
 12.  เมื่ อ รองน ายกรัฐมนตรี ได ดำเนิน การตาม ท่ี ได รับมอบหมายและมอบอำนาจแล ว                  
ใหรายงานนายกรัฐมนตรีทราบเปนระยะตามความเหมาะสม 
 13.  ในการปฏิบัติหนาท่ีรองนายกรัฐมนตรีตามท่ีไดรับมอบหมายและมอบอำนาจตามคำส่ังนี้ ให 
รองนายกรัฐมนตรีบริหารราชการโดยมุงมั่นจะสรางความสามัคคี ปรองดอง ใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสูความ
รวมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศใหกาวหนาเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน  
  ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
28. เร่ือง การมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 239/2563 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อำนาจใหรองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
  ตามท่ีไดมีคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 166/2562 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มอบหมาย 
และมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คำส่ังท่ี 182/2562 ลงวัน ท่ี 13  
สิงหาคม 2562 ท่ี 207/2562 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 และ ท่ี 129/2563 ลงวันท่ี 12  พฤษภาคม 2563 แกไข
เพิ่ ม เ ติ ม ค ำ ส่ั ง ม อ บ ห ม า ย แ ล ะ ม อ บ อ ำ น า จ ให ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ จ ำ 
สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิ บั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี และคำส่ังมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย  
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คำส่ังท่ี 1/2563 ลงวันท่ี 2 มกราคม 2563 และ ท่ี 39/2563 ลงวันท่ี 11 
กุมภาพันธ 2563 แกไขเพิ่มเติมคำส่ังมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ 
สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิ บั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ น ดิน  พ .ศ . 2534 ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ระ เบี ยบบริหารราชการแผ น ดิน  (ฉบั บ ท่ี  5 )  
พ .ศ . 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 แห งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิน พ .ศ . 2534  
และมาตรา 38  แห งพ ระราชบั ญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการแผ น ดิน  พ .ศ . 2534  ซึ่ งแก ไข เพิ่ ม เติ ม 
โดยพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ .ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา              
วาดวยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงใหยกเลิกคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี  166/2562 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562  
ท่ี  182/2562 ลงวัน ท่ี  13 สิงหาคม 2562 ท่ี  207/2562 ลงวัน ท่ี  27 สิงหาคม 2562 ท่ี  1/2563 ลงวัน ท่ี   
2 มกราคม 2563 ท่ี 39/2563 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 และ ท่ี 129/2563 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 และมีคำส่ัง
มอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

สวนท่ี 1 
 1.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 

1.1.1 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
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1.1.2 คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  
1.1.3 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย   
1.1.4 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก   

  1.1.5 คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
  1.1.6 คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ 
  1.1.7 คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ 
 1.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

1.2.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
1.2.2 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ 
 

สวนท่ี 2 
 

2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏบิัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 
  2.1.1 คณะกรรมการกฤษฎีกา 
  2.1.2 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
  2.1.3 คณะกรรมการคดีพิเศษ 

   2.1.4 คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ  
   2.1.5 คณะกรรมการกองทุนพฒันาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 
   2.1.6 สภาลูกเสือไทย  

 2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   

2.2.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ 
2.2.2 คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
2.2.3 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   
2.2.4 คณะกรรมการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

 
สวนท่ี 3 

  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

3.1.1 คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ 
 3.1.2 คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
3.1.3 คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 

  3.1.4 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
  3.1.5 คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ 

  3.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   

- คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส 
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4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 

 4.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 

4.1.1 คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
  4.1.2 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

  4.1.3 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
4.1.4 คณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ 

 4.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   

4.2.1 คณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ 
4.2.2 คณะกรรมการวาดวยการประสานงานในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
4.2.3 คณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ 
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5.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายดอน   ปรมัตถวินัย) 

 5.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏบิัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้  
  5.1.1 คณะกรรมการพลังงานนวิเคลียรเพื่อสันติ 
  5.1.2 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
  5.1.3 คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 5.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏบิัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

   5.2.1 คณะกรรมการพัฒนาการคาระหวางประเทศ 
   5.2.2 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
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6.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว) 

 6.1 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏบิัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  6.1.1 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
  6.1.2 คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน      
 6.2 การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏบิัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

   6.2.1 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   6.2.2  คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ 

    ของประเทศ 
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6.2.3 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพืน้ท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

สวนท่ี 7 
7.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย) 

  -   การมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี                  
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 

 - คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
สวนท่ี 8 

 
 8.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีไดดำเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายและมอบอำนาจแลวใหรายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 9.  ใหรองนายกรัฐมนตรี ท่ีไดรับมอบหมายและมอบอำนาจใหปฏิ บั ติหนาท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการตามระเบียบสำนั กนายกรัฐมนตรี ในคำส่ั งนี้  พิ จารณาความจำเปนและความเหมาะสม 
ในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกลาว หากเห็นวาหมดความจำเปนหรือซ ้ำซอนกับภารกิจของหนวยงานอื ่น               
หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดตาง ๆ เขาดวยกัน หรือปรับปรุงองคประกอบและอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ดังกลาว โดยการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ หรือจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ข้ึ น ให ม  โดยยึ ดห ลั กก ารมี ผู รั บ ผิ ดชอบ ภ ารกิ จอย างชั ดแจ ง  การไม ป ฏิ บั ติ งาน ซ้ ำซ อน กั น  และ 
การบูรณาการภารกิจใหเกิดการประสานและสอดคลองรองรับกัน แลวเสนอผลการพิจารณาและขอเสนอแนะ 
ตลอดจนรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีขอแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทำข้ึนใหมตอคณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ีเห็นควรใหคง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไวตามเดิมใหรายงานเหตุผลและความจำเปนดวยเชนกัน 
 10. ในสวนการแตงต้ังใหรัฐมนตรีคนใดดำรงตำแหนงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการ ในคณะกรรมการตามกฎหมายหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนั้น 
  ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
29. เร่ือง  การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 240/2563 เรื่อง มอบหมายให              
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ตามท่ีไดมีคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 167/2562 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มอบหมายให            
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการในคณะกรรมการต าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  คำส่ังท่ี  182/2562  
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ี 207/2562 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 และ ท่ี 129/2563 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563 แกไขเพิ่มเติมคำส่ังมอบหมายและมอบอำนาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำส่ัง
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คำส่ังท่ี 342/2562              
ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ท่ี 196/2563 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 และ ท่ี 214/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2563 แกไขเพิ่มเติมคำส่ังมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธาน
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กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
นั้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 จึงใหยกเลิกคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี  167/2562 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ท่ี  182/2562                 
ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ี 207/2562 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ท่ี 342/2562 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ท่ี 
129/2563 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ท่ี 196/2563  ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 และ ท่ี 214/2563 ลงวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2563 และมีคำส่ังมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาท่ี
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 
 

  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ) 
 1.1 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ  
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการบริหารสถานการณฉุกเฉิน  
  1.1.2 คณะกรรมการกำลังพลสำรอง 

1.1.3 คณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย 
1.1.4 คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ 

  1.1.5 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
  1.1.6 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงแหงชาติ 
1.1.7 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

  1.1.8 คณะกรรมการนโยบายปาชุมชน 
  1.1.9 คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ 
  1.1.10 คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
  1.1.11 คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแหงชาติ 
  1.1.12 คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานปองกันและปราบปราม 
   การคามนุษย  
 
 1.2 การมอบ หมายให ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี รอ งป ระธาน กรรมการ และกรรมการ              
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 
  1.2.1 รองประธานสภาความมั่นคงแหงชาติ  
  1.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
  1.2.3 รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 ในคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 

  1.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
   สังคมแหงชาติ  

  1.2.5 กรรมการในคณ ะกรรมการน โยบายการบริห ารงาน จังหวั ดและ 
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
 1.3 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ    
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
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  1.3.1 คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  1.3.2 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน 

1.3.3 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 
1.3.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   

ช้ันสายสะพาย 
1.3.5 คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
1.3.6 คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
1.3.7 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษถนนราชดำเนิน 
1.3.8 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
1.3.9  คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
1.3.10 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแหงชาติ 
1.3.11 คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ 
1.3.12 คณะกรรมการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
1.3.13 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ 
1.3.14 คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
1.3.15 คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 
1.3.16 คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ 
1.3.17 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก 
1.3.18 คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ 
1.3.19 คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
1.3.20 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ   
1.3.21 คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ำมันแหงชาติ  
1.3.22 คณะกรรมการปองกันเจาหนาท่ีของรัฐมิใหเกี่ยวของกับการคามนุษย  
 

 1.4 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ        
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

- กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
 

สวนท่ี 2 
2.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม) 

 2.1 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ    
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  2.1.1  คณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.1.2 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
  2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  2.1.4 คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน 
  2.1.5 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
  2.1.6 คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดการเทียบตำแหนง 

2.1.7 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 อันเปนท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 

  2.1.8 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 
  2.1.9 คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
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  2.1.10 คณะกรรมการนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
  2.1.11 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2.1.12 คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ 
 
 2.2 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ         
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  2.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแหงชาติ   
  2.2.2 รอ งป ระ ธ าน สภานโยบายการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร  วิ จั ยและ 
   นวัตกรรมแหงชาติ   

2.2.3 กรรมการในคณ ะกรรมการน โยบายการบริห ารงาน จังหวั ดและ 
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

  
 2.3 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ     
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้   
  2.3.1 คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 
  2.3.2  คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

2.3.3 คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารราชการแผนดิน  
  2.3.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

2.3.5 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาคประชาสังคม 
2.3.6 คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม 
2.3.7 คณะกรรมการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ   
2.3.8 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
2.3.9 คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ 
2.3.10 คณะกรรมการประสานการบริการดานการลงทุน 
 

 2.4 การมอ บ หมาย ให ป ฏ ิบ ัต ิห น า ที ่รองประธานกรรมการ และกรรมการ      
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

 2.4.1 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิ บั ติราชการ 
ในภูมิภาค 

 2.4.2 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
 

สวนท่ี 3 
 

3.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
  3.1 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ   
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1 คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
  3.1.2 คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ 

 3.1.3 คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ 
 3.1.4 คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ 
 3.1.5 คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
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 3.2 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ  
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

  3.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  3.2.2 อุปนายกสภาลูกเสือไทย  

  3.2.3 กรรมการในคณ ะกรรมการน โยบายการบริห ารงาน จังหวัดและ 
   กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
 
 3.3 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ    
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  3.3.1 คณะกรรมการเรงรัดการปฏิบัติราชการ 

3.3.2  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ 
 

  3.4 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ        
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  3.4.1  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพยสิน 
    ทางปญญาแหงชาติ 
  3.4.2  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    ขนสงสินคาและบริการของประเทศ 

   3.4.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีในเขต 
     พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
    3.4.4   กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพืน้ท่ีพิเศษถนนราชดำเนิน 

  3.4.5 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  3.4.6  กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
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  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 
 4.1 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ    
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  4.1.1 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
  4.1.2 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ   
  4.1.3 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว 
  4.1.4 คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

4.1.5  คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  

 4.2 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ        
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  4.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ   
  4.2.2 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ในคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
  4.2.3 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 
   กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
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 4.3 การมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ   
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

4.3.1 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ 
4.3.2  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ 
4.3.3  คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ 
4.3.4 คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน 
4.3.5 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
 

 4.4 การมอ บ หมาย ให ป ฏ ิบ ัต ิห น า ที ่รองประธานกรรมการ และกรรมการ      
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  4.4.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ำมันแหงชาติ 
  4.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นท่ี 

 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.4.3 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ในคณะกรรมการพัฒนาการคา 
   ระหวางประเทศ 
  4.4.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  4.4.5 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

4.4.6 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
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  5.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายดอน  ปรมัตถวินัย) 
 5.1 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้  
  5.1.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
   จังหวัดชายแดนภาคใต 
  5.1.2 กรรมการในคณ ะกรรมการน โยบายการบริห ารงาน จังหวั ดและ 

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
 
    5.2 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ   
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

5.2.1 คณะกรรมการดานการคุมครองการลงทุนระหวางประเทศ 
   5.2.2  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ 

  5.2.3 คณะกรรมการนโยบายกองทุนต้ังตัวได 
5.2.4 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 

    5.3 การมอบหมายใหปฏิบัติหนา ที่รองประธานกรรมการ และกรรมการใน
คณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

5.3.1 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  5.3.2 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ในคณะกรรมการนโยบายทรัพยสิน 
   ทางปญญาแหงชาติ 

5.3.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ 



 

 

44 

  5.3.4 กรรมการในคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
   ในภูมิภาค 
  5.3.5 กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
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 6.   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว) 
 6.1 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ  
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  6.1.1 คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
  6.1.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 

 6.2 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้  
  6.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
   ภาคตะวันออก 
  6.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
  6.2.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  6.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถ 
   ในการแขงขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 
  6.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
   และขนาดยอม 
 
 6.3 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ   
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  6.3.1 คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติ 

   6.3.2  คณะกรรมการนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 
6.3.3 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนยราชการ 

  6.3.4 คณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแหงชาติ 
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  7.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย) 
 7.1 การมอบหมายใหปฏิบั ติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ   
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ดังนี้ 
  - คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ  

 
 7.2 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ        

ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  7.2.1 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  7.2.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

  7.2.3 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด 
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   ชายแดนภาคใต 
7.2.4 กรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

  7.2.5 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  
  7.2.6 กรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
   

 7.3 การมอบหมายใหปฏิบั ติหน าท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ       
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้   
  7.3.1 คณะกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย 

 สำนักนายกรัฐมนตรี   
  7.3.2 คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ 
  7.3.3 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  

            ช้ันต่ำกวาสายสะพาย 
  

 7.4 การมอบหมายใหป ฏิบั ติ หน า ท่ี รองประธานกรรมการ และกรรมการ        
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

7.4.1  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ 
7.4.2 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 
7.4.3 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

  7.4.4 รองประธานกรรมการคนท่ี 3 ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แหงชาติ 

7.4.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 
  7.4.6 รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  7.4.7 รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ในคณะกรรมการสรางเสริมกิจการ 

เพื่อสังคมแหงชาติ   
7.4.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเช่ือเกษตรแหงชาติ 

  7.4.9   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ในคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาองคกร
ภาคประชาสังคม  

  7.4.10 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดใหมี 
   โฉนดชุมชน 
  7.4.11 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและ

บริการของประเทศ 
  7.4.12 กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการดานการลงทุน 
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  8.   เมื่อรองนายกรัฐมนตรีไดดำเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายและมอบอำนาจแลวใหรายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 
 9.  ให รอ งน ายกรั ฐม น ตรี ท่ี ได รั บ มอ บ ห มาย ให ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ป ระ ธาน กรรมก าร 
ในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในคำสั ่งนี ้ พ ิจารณาความจำเปนและความเหมาะสม 
ในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกลาว หากเห็นวาหมดความจำเปนหรือซ้ำซอนกับภารกิจของหนวยงานอื่น 
หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต าง  ๆ  เข าด วยกัน  หร ือปรับปร ุงองค ประกอบและอำนาจหน า ที ่ 
ของคณะกรรมการดังกลาวโดยการยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของหรือจัดทำ 
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ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ข้ึนใหมโดยยึดหลักการมี ผูรับผิดชอบภารกิจอยางชัดแจงการไมปฏิบั ติงานซ้ำซอนกัน  
และการบูรณาการภารกิจใหเกิดการประสานและสอดคลองรองรับกัน แลวเสนอผลการพิจารณาและขอเสนอแนะ 
ตลอดจนรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ีขอแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทำข้ึนใหมตอคณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ีเห็นควรให
คงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไวตามเดิมใหรายงานเหตุผลและความจำเปนดวยเชนกัน 
   ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
30. เร่ือง การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 241/2563 เรื่อง  มอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  ตามท่ีไดมีคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 168/2562 เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี กำกับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นั้น  
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห งพระราชบัญญั ติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 
ระ เบี ยบสำนั กน ายกรัฐมนตรีว าด วยก ารบริห ารงาน เชิ งพื้ น ท่ี แบบ บู รณ าการ พ .ศ . 2560  ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุมจังหวัดและกำหนด
จังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และคำส่ังสำนัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 221/2561 เรื่อง กำหนดพื้นท่ีการตรวจราชการของผูตรวจราชการ ลงวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2561 
จึงใหยกเลิกคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 168/2562 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และมีคำส่ังมอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังตอไปนี ้

1.  พื้นท่ี 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษสุวรรณ ) กำกับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการ ดังนี ้

1) เขตตรวจราชการท่ี  1  ของสำนั กน ายกรัฐมนตรี  ได แก  ก ลุม จังหวั ด 
ภาคกลางตอนบน ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี                     
จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง  

 2) เขตตรวจราชการท่ี 7 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา 
       3) เขตตรวจราชการท่ี 13 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 

 4) เขตตรวจราชการท่ี 16 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร 
 1 .2   ร อ ง น า ย ก ร ัฐ ม น ต ร ี ( น า ย ว ิษ ณ ุ  เค ร ือ ง า ม )  ก ำ ก ับ แ ล ะ ต ิด ต า ม 
การปฏิบัติราชการ ดังนี ้

1) เขตตรวจราชการท่ี 4 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคกลาง
ต อ น ล า ง  2  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ  จั ง ห วั ด เพ ช ร บุ รี  จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส งค ร า ม  
และจังหวัดสมุทรสาคร 

2) เขตตรวจราชการท่ี 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาว
ไทย ประกอบดวย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา   
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3) เขตตรวจราชการท่ี 18 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 2 ประกอบดวย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 

 
  1.3  รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 

1) เขตตรวจราชการท่ี 3 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี   
  2) เขตตรวจราชการท่ี  11 ของสำนั กนายกรัฐมนตรี  ไดแก  กลุม จังหวัด     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  
   3) เขตตรวจราชการท่ี 15 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน  
 
    1 .4   ร อ งน า ย ก ร ัฐ ม น ต ร ี ( น า ย จ ุร ิน ท ร   ล ัก ษ ณ ว ิศ ิษ ฏ )  ก ำ ก ับ แ ล ะ ต ิด ต า ม 
การปฏิบัติราชการ ดังนี ้

 1) เขตตรวจราชการท่ี 6 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคใตฝงอัน
ดามัน ประกอบดวย จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 
       2) เขตตรวจราชการท่ี  9  ของสำนั กนายกรัฐมนตรี  ได แก  ก ลุม จังหวั ด      
ภาคตะวัน ออก  2  ประกอบด วย  จั งหวัด จันทบุ รี  จังหวัดตราด จังหวัดนครน ายก  จังหวัดปราจีน บุรี   
และจังหวัดสระแกว 
       3) เขตตรวจราชการท่ี 14 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัด  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล าง 2 ประกอบด วย จั งหวั ดยโสธร จั งหวัดศรีสะ เกษ จังหวัดอำนาจเจริญ  
และจังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 1.5  ร อ งน า ย ก ร ัฐ ม น ต ร ี (น า ย ด อ น   ป รม ัต ถ ว ิน ัย )  ก ำ ก ับ แ ล ะ ต ิด ต า ม 
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจราชการท่ี  12 ของสำนั กนายกรัฐมนตรี  ไดแก  กลุม จังหวัด    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัด
รอยเอ็ด   
  2) เขตตรวจราชการท่ี 17 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ไดแก กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ 
  1.6   รองนายกรัฐมนตรี  (นายสุพั ฒนพงษ   พั นธ มี เชาว ) กำกั บและติดตาม 
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1) เขตตรวจราชการท่ี  2  ของสำนั กน ายกรั ฐมนตรี  ได แก  ก ลุ ม จั งหวั ด                
ภาคกลางปริมณฑล ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 

2) เขตตรวจราชการท่ี  8  ของสำนั กน ายกรัฐมนตรี  ได แก  ก ลุ ม จั งหวั ด  
ภาคตะวันออก 1 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง    
 3) เขตตรวจราชการท่ี  10 ของสำนั กนายกรัฐมนตรี  ได แก  กลุม จังหวัด  
ภาคตะวัน ออ ก เฉี ย ง เห นื อ ตอน บ น  1  ป ระกอ บ ด วย  จั งห วั ด บึ งก าฬ  จั งหวั ดเลย จั งหวั ดหนองคาย                    
จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธาน ี  
 2.  การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำส่ังนี้ หมายถึง การตรวจราชการ             
การขอใหเจาหนาท่ีของรัฐรายงานเหตุการณและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด การประสานราชการเพื่อใหเกิดการบูรณาการ
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ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม การเรงรัด การติดตามผล การให
คำแนะนำชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐในพื้นท่ี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ี
ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองในการดำเนินโครงการและการใชจายงบประมาณของรัฐ โดยให
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีสวนรวมในการตรวจสอบดวย 
 3.  ใหรองนายกรัฐมนตรีรายงานปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ 
อันเนื่องจากการกำกับและติดตามการปฏิ บัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้น ท่ีในความรับผิดชอบตอ
นายกรัฐมนตรี 
 4.  ใหสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดใหผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจ
ราชการต าง ๆ  ท่ี เกี่ ย วข อง เป น ฝ าย เลขานุ การของรองนายกรัฐมนตรี  ในกรณี ท่ี รองน ายกรัฐมนตรี  
ติดภารกิจจำเปนเรงดวน สามารถมอบหมายใหผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการปฏิบัติ
หนาท่ีแทนแลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหทราบตอไป 
 5.  ใหผูวาราชการจังหวัด ผูตรวจราชการกระทรวง และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดท่ีเกี่ยวของ
เสนอขอมูล อำนวยความสะดวก และใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีตามคำส่ังนี้ดวย  
 6.  ใหเบิกคาใชจายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี จาก
งบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตร ี
  ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
   
31. เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 242 /2563 เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน 
ไทยไปดวยกัน 

โดยท่ีการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน และการเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เปนส่ิงท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดดำเนินการ
อยูแลวตามกรอบอำนาจในกฎหมาย กำลังงบประมาณความพรอมของบุคลากร และความตองการของประชาชน แต
เนื่องจากตอมาไดเกิดการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด – 19) เมื่อปลาย พ.ศ. 2562    
ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบกระเทือนโดยตรงตอชีวิต และสุขภาพอนามัยของผูคนท่ัวโลกเกือบ 20 ลานคนแลว ยัง
เช่ือมโยงไปกระทบถึงการประกอบอาชีพการงาน และการดำเนินชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ีไมไดเจ็บปวยจาก
โรคระบาดดังกลาวอยางกวางขวางอีกดวยแมประเทศไทยจะบริหารจัดการในสวนของระบบสาธารณสุขไดผลดีเปนท่ี
ยอมรับของนานาประเทศ แตก็ไดรับผลกระทบท่ีแผขยายและเช่ือมโยงไปถึงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย
อยางไมอาจหลีกเล่ียงไดและไมเคยปรากฏมากอนท้ังในภาพรวมของประเทศ และความเดือดรอนของประชาชนใน
สังคมเมืองและสังคมชนบทเปนรายบุคคล นอกจากนั้นยังมีผูไดรับความทุกขยากเพิ่มข้ึนจากความลำบากยากจนหรือการ
ปวยดวยโรคภัยไขเจ็บอื่นอยูกอนแลว การเขาไมถึงบริการความชวยเหลือจากรัฐ การประสบภัยธรรมชาติ หรือการ
ไมไดรับความเปนธรรมจากเจาหนาท่ีของรัฐ ดังนั้นจึงสมควรจัดใหมีการติดตาม เรงรัด ชวยเหลือเยียวยา และ
ขับเคล่ือนการแกไขปญหาดังกลาวในระดับพื้นท่ีโดยเริ่มจากปญหาท่ีเปนความเดือดรอนเรงดวนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางเปนรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ โดยบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนในพื้นท่ีแตละจังหวัด
อยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) และแนวคิดการ
ขับเคล่ือนไทยไปดวยกัน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) และ (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำส่ังดังตอไปนี้ 
 1. ให มี คณ ะกรรมก ารอ ำน วย การ ขั บ เคลื่ อ น ไทย ไป ด วย กัน โด ยมี อ งค ป ร ะกอ บ 
หนาท่ีและอำนาจ ดังนี้ 
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  1.1 องคประกอบ 
   (1) นายกรัฐมนตรี     ประธานกรรมการ 
   (2) รองนายกรัฐมนตรี    กรรมการ 
   (3) รัฐมนตรีทุกคน     กรรมการ 
   (4) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    กรรมการ 
          และเลขานุการรวม 
   (5) ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ   กรรมการ 
          และเลขานุการรวม 
   (6) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
    และสังคมแหงชาติ    กรรมการ 
          และเลขานุการรวม 
 ใหเลขานุการรวมแตงต้ังขาราชการจำนวนหนึ่ง เปนผูชวยเลขานุการตามความจำเปน 
 ในกรณีมีปญหาหรือขอพิจารณาเกี่ยวกับพื้นท่ีใดเปนการเฉพาะ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
กรรมการอาจเรียกประชุมเฉพาะรองนายกรัฐมนตรีท่ีมอบหมายใหกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคท่ี
เกี่ยวของ รัฐมนตรีท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดท่ีเกี่ยวของและกรรมการและเลขานุการรวมก็ได ในกรณี
เชนนี้ใหถือวามติคณะกรรมการในวรรคนี้เปนมติคณะกรรมการอำนวยการแนวคิดขับเคล่ือนไทยไปดวยกัน และให
เลขานุการรายงานคณะกรรมการดังกลาวเพื่อทราบในการประชุมครั้งตอไป 
  1.2 หนาท่ีและอำนาจ 
   กำกับ ติดตาม เรงรัด ชวยเหลือเยียวยา และขับเคล่ือนการแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี
โดยเริ่มจากปญหาท่ีเปนความเดือดรอนเรงดวนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ 
 2. ในระดับพื้นท่ีเขตตรวจราชการ ใหรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเปนผูรับผิดชอบแนวคิดขับเคล่ือนไทยไปดวยกันในเขตตรวจราชการ 
ท่ีเกี่ยวของ 
 3. ในระดับพื้นท่ีจังหวัด นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายใหรัฐมนตรีคนหนึ่งรับผิดชอบในระดับพื้นท่ี
จังหวัดตามท่ีกำหนดเพื่อประโยชนในการดำเนินการคำส่ังนี้ 
 การรับผิดชอบในระดับพื้นท่ีจังหวัด หมายถึงการใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการขับเคล่ือนไทย 
ไปดวยกันระดับจังหวัดตามขอ 4 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกลาวและการประสานงานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในเรื่องท่ีเกินศักยภาพของคณะกรรมการนั้นตามท่ีคณะกรรมการรายงานใหทราบ ท้ังนี้   
ในกรณี เปนเรื่องท่ีสำคัญใหรัฐมนตรีแจงปญหาหรือผลการดำเนินการดวยวาจาหรือลายลักษณ อักษรให  
รองนายกรัฐมนตรท่ีีรับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ีเกี่ยวของทราบและหากเห็นวาเปนเรื่องนโยบาย เรื่องเกินศักยภาพของ
หนวยงาน เรื่องท่ีควรใชเปนตนแบบในการแกปญหาในจังหวัดอื่น หรือเปนเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงใน
อนาคตใหรายงานนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการอำนวยการตามขอ 1 วรรคหนึ่งหรือวรรคสามแลวแตกรณี 
 ใหรัฐมนตรีแตงต้ังคณะทำงานเพื่อชวยในการติดตาม รับฟงและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดท่ีรับผิดชอบได 
 4. ใหมี  คณะกรรมการขับเคลื่ อนไทยไปดวยกันระดับจังหวัดในแตละจังหวัด ยกเวน
กรุงเทพมหานคร โดยมีองคประกอบหนาท่ีและอำนาจ ดังนี ้
  4.1 องคประกอบ 
   (1) ผูวาราชการจังหวัด    ประธานกรรมการ 
   (2) รองผูวาราชการจังหวัดทุกคน   กรรมการ 
   (3) ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด   กรรมการ 
   (4) รองผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด กรรมการ 
   (5) ผูแทนสวนราชการในจังหวัดจำนวนไมเกิน4 คน กรรมการ 



 

 

50 

   (6) ผูแทนหนวยทหารในจังหวัดจำนวน 1 คน  กรรมการ 
   (7)  ผูแทนรัฐวิสาหกิจในจังหวัดจำนวน 1 คน  กรรมการ 
   (8) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจำนวน 1 คน กรรมการ 
   (9) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัด  

 จำนวนไมเกิน 2 คน    กรรมการ 
   (10) ผูแทนองคกรภาคเอกชนในจังหวัดจำนวน 1 คน กรรมการ 
   (11) ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน 
    ในจังหวัดจำนวน 1 คน    กรรมการ 
   (12)  ผูแทนภาคประชาชนหรือประชาสังคม 
    ในจังหวัดจำนวน 1 คน    กรรมการ 
   (13) ผูไดรับการยอมรับวาเปนปราชญชาวบาน 
    ในจังหวัดจำนวน 1 คน    กรรมการ 
   (14) ผูแทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
    จำนวน 1 คน     กรรมการ 
   (15) ผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ อันจะยังประโยชน 
    แกการพัฒนาและการแกปญหาในจังหวัด  
    จำนวนไมเกิน 3 คน    กรรมการ 
   (16) ปลัดจังหวัด     กรรมการ 
          และเลขานุการรวม 
   (17) หัวหนาสำนักงานจังหวัด    กรรมการ 
          และเลขานุการรวม 
 กรรมการซึ่ ง เป น ผู แทนห น วยงาน ตาม  (5 ) ถึ ง  (14 ) ให ผู ว าร าชการ จั งหวั ดประสาน 
ขอคำแนะนำรายช่ือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรืออาจแตงต้ังตามท่ีเห็นสมควรรวมท้ังการปรับปรุงรายช่ือ   ตามความ
เหมาะสมโดยกรรมการผูนั้นตองเปนผูปฏิบัติหนาท่ีหรือทำงานหรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น ในกรณีท่ีจังหวัดใดไมมี
หนวยงานตามท่ีกำหนดหรือกรรมการวางลงหรือยังไมอาจแตงต้ังกรรมการในลำดับใดใหครบจำนวนได ใหกรรมการ
เทาท่ีมีอยูเปนคณะกรรมการตามขอนี้ 
  4.2 หนาท่ีและอำนาจ 
   (1) ติดตาม รับฟง และแกไขปญหาความเดือดรอนเรงดวนในจังหวัด และจัดใหมีการ
ตอบสนองความต อ งการของประชาชนใน จังหวัด ให เกิ ดผล สัมฤทธิ์ อย างเป น รูป ธรรม  และรวดเร็ ว 
ทันเหตุการณในกรณีท่ีเกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของจังหวัด ใหรายงานรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบในระดับพื้นท่ี
จังหวัด 
   (2) บู รณ าก ารก ารท ำงาน ร ว ม กั บ ทุ ก ภ าคส ว น ใน พื้ น ท่ี อ ย า ง เป น ระบ บ 
เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดชีวิตวิถีใหมและการขับเคล่ือนไทยไป
ดวยกัน 
   (3) สรางความตระหนักรู ความเขาใจแกประชาชน ใหเห็นความจำเปนในการรวมกัน
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ การสรางความสามัคคีปรองดอง รวมท้ังสรางการรับรูใหประชาชนเขาใจหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติใน
ฐานะศูนยรวมจิตใจของประชาชน 
   (4) ประสานการปฏิบัติและติดตามประเมินผลการแกไขปญหาความเดือดรอนและ
การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน 
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   (5) รายงานผลการดำเนินการใหกระทรวงมหาดไทยทราบเปนระยะตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
   (6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ท่ี
รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดมอบหมาย 
  4.3 ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูออกคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนไทยไปดวยกัน
ระดับจังหวัดแลวสงสำเนาคำส่ังใหกระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้งท่ีมีการแตงต้ังหรือเปล่ียนแปลงคำส่ังเพื่อรายงาน
นายกรัฐมนตรีผานรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 
  4.4 ในกรณีมีปญหาเกี่ ยวกับการปฏิ บั ติตามคำส่ังนี้  ให ผู วาราชการจังหวัดหารือ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามแนวทางเดียวกัน 
 5. ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังกรรมการขับเคล่ือนไทยไปดวยกันระดับจังหวัดคณะแรก 
ใหแลวเสร็จและจัดใหมีการประชุมครั้งแรกภายใน 30 วันโดยกำหนดประเด็นกลุมปญหาท่ีเปนความเดือดรอนหรือ
ความจำเปนเรงดวนของจังหวัด แนวทาง แผนและข้ันตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด และแนวทาง
การบูรณาการการทำงานรวมกันและการระดมทรัพยากรของภาคสวนตาง ๆ มาใชในการแกปญหา 
  ในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกลาว ใหคำนึงถึงยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด ความเรงดวนของปญหา ความตองการของประชาชน และขอเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภาดวย 
  ใหผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการทุกกระทรวงในเขตพื้นท่ีตรวจ            
ราชการท่ีเกี่ยวของใหคำแนะนำ ชวยเหลือ และประสานงานกับหนวยราชการท่ีตนสังกัดเพื่อชวยในการสามารถ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานระดับจังหวัดได 
 6. สำหรับการเบิกจายเบ้ียประชุมและคาใชจายของคณะกรรมการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดยเบิกจายจากกระทรวงมหาดไทย 
  ท้ังนี้   ต้ังแตวันท่ี  13 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
 
32. เร่ือง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง  การบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เเละเร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 26/2563 เรื่อง การบริหารสถานการณเศรษฐกิจ 
จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดสงผลกระทบอยาง
รุนแรงอยางมากตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ทำใหหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยตองดำเนินมาตรการ
ควบคุมการระบาดท้ังการปดสถานท่ีและการจำกัดการเดินทางท้ังภายในและระหวางประเทศสงผลใหกิจกรรมทาง                                
เศรษฐกิจตองหยุดช่ัวคราวโดยเฉพาะในชวงไตรมาสท่ี 2 ของป 2563  แมวาภายใตสถานการณปจจุบันท่ีประเทศไทย
สามารถควบคุมสถานการณการระบาดภายในประเทศได ทำใหสามารถเริ่มมีการผอนคลายมาตรการควบคุมและการ
ปดสถานท่ีตาง ๆ มากข้ึน สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มคอย ๆ กลับมาฟนตัวไดอยางชา ๆ อยางไรกดี็ เศรษฐกิจ
ในหลายสาขายังคงไดรับผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะสาขาทองเท่ียวและสาขาท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมท้ังธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาการขาดสภาพคลองและภาระหนี้สินของภาคธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากนี้             
การลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังไดสงผลกระทบตอเนื่องไปยังภาคการจางงาน ดังจะเห็นไดจากแรงงานบาง
กลุมท่ีถูกเลิกจางและแรงงานอีกจำนวนมากท่ีมีความเส่ียงท่ีจะถูกเลิกจางในระยะตอไปหากสถานการณศรษฐกิจฟน
ตัวไดอยางลาชา ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินมาตรการแกไขปญหาทางศรษฐกิจใหเปนไปอยางเหมาะสม และสามารถ
บรรเทาผลกระทบไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
โดยเฉพาะภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีจึงมีคำส่ัง ดังตอไปนี้ 
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  1. ใหจัดต้ัง “ศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการะบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)” เรียกโดยยอวา “ศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจ” ข้ึนในสำนักเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรี ต้ังอยูในทำเนียบรัฐบาลหรืสถานท่ีอื่นตามท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนด และข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
  2. แตงต้ัง "คณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีองคประกอบ และหนาท่ีและอำนาจ ดังนี้ 
   2.1 องคประกอบ 
    (1) นายกรัฐมนตรี     ประธานกรรมการ 
    (2) รองนายกรัฐมนตรี     กรรมการ 
    (3) รัฐมนตรีวการกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
    (4) รัฐมนตรีวการกระทรวงการตางประเทศ   กรรมการ 
    (5) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  กรรมการ 
    (6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรรมการ  
    (7) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม   กรรมการ 
    (8) รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อศรษฐกิจและสังคม  กรรมการ 
     (9) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   กรรมการ 
    (10) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ 
    (11) รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน   กรรมการ 
     (12) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 
    (13) เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี    กรรมการ 
     (14) ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย   กรรมการ 
    (15) ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย   กรรมการ 
    (16) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  กรรมการ 
    (17) ผูแทนสมาคมธนาคารไทย    กรรมการ 
    (18) นายกานต คฤหเดช     กรรมการ 
    (19) นายชาติศิริ โสภณพนิช    กรรมการ 
    (20) นายไพรินทร ชูโชติถาวร    กรรมการ 
    (21) เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
           และเลขานุการ 
    (22) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
          ท่ีไดรับมอบหมาย     กรรมการและ 
           ผูชวยเลขานุการ 
 
   2.2 หนาท่ีและอำนาจ 
    (1) จัดทำขอเสนอและกรอบแนวทางการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจ โดยแบงเปน 
สองระยะ ประกอบดวย (1.1) ระยะเรงดวน เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด 
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ (1.2) ระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อยกระดับศักยภาพและวางรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคตภายหลังจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส้ินสุดลง 
    (2) ส่ังการสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
เกี่ยวของ รวมท้ังขอความรวมมือภาคเอกชน ใหดำเนินการเปนไปตามนโยบายและมาตรการเรงดวนท่ีกำหนด 
    (3) กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพื่อให
การดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019              
(โควิด-19) เปนไปอยางรวดเร็ว มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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    (4) ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีถูกตองตามความเปนจริง เพื่อสราง
ความรูและความเขาใจ รวมท้ังเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐบาลและประชาชน โดยประธานกรรมการอาจ
มอบหมายผูท่ีเหมาะสมทำหนาท่ีผูช้ีแจงและประชาสัมพันธในนามของศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจ 
    (5) จัดโครงสรางของศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจ ใหเหมาะสมแกการปฏิบัติ
หนาท่ี เพื่อเปนองคกรปฏิบัติการตามท่ีเห็นสมควร 
    (6) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมาย
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีหรือดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนไปตามคำส่ังนี้ไดตาม
ความจำเปนและเหมาะสม 
    (7) เชิญบุคคลเขารวมประชุมช้ีแจง ใหขอมูลขาวสาร หรือขอเอกสารหลักฐานจาก
หนวยงานหรือบุคคลใดท่ีเกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดำเนินการตามหนาท่ีและอำนาจตามคำส่ังนี ้
    (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
   2.3 เพื่อใหมีโครงสรางและกลไกการบริหารเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ใหมีคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ เพื่อทำหนาท่ี
ขับเคล่ือนมาตรการบริหารเศรษฐกิจใหมีผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อเรงรัดติดตามการดำเนิน
มาตรการของหนวยงานตาง ๆ และใหมีคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการขับเคล่ือนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ 
จำนวน 3 ชุด ประกอบดวย 
    (1) คณะอนุกรรมการวิเคราะหและเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะ
เรงดวน เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน รวมท้ังผูประกอบการธุรกิจขนาดยอยและขนาดยอม จัดทำ
รายละเอียดขอเสนอแนะและแนวทางการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจในระยะเรงดวน เพื่อใหเกิดการจางงาน เรงรัด
การลงทุนและฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
    (2) คณะอนุกรรมการวิเคราะหและเสนอแนะมาตรการบริหารเศรษฐกิจ และ
สงเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อจัดทำรายละเอียดขอเสนอแนะและแนวทางการดำเนิน
มาตรการในระยะยาว เพื่อยกระดับศักยภาพและวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตภายหลังจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส้ินสุดลง 
    (3) คณะอนุกรรมการวิเคราะหและสนับสนุนขอมูลเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อ
สนับสนุนดานขอมูลและรายละเอียดขอเสนอแนะมาตรการเศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ  
  สำหรับการเบิกจายเบ้ียประชุมหรือคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการท่ีจำเปนตอการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานท่ีแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของแลวแตกรณี โดยใหเบิกจายจาก
งบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
  ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป  
 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 27/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน
มาตรการบริหารเศรษฐกิจ 
   ตามท่ีไดมีคำส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 26/2563 เรื่อง การบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 นั้น 
   เพื่อขับเคล่ือนมาตรการบริหารเศรษฐกิจใหมีผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และเรงรัด
ติดตามการดำเนินมาตรการของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมาย อาศัยอำนาจตามความในขอ 2.2 (6) 
และขอ 2.3 ของคำส่ังนายกรัฐมนตรี ท่ี 26/2563 เรื่อง การบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนมาตรการบริหารเศรษฐกิจภายใตศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีองคประกอบ และหนาท่ีและอำนาจ ดังตอไปนี้ 
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   1. องคประกอบ 
    1.1 นายไพรินทร ชูโชติถาวร    ประธานกรรมการ 
    1.2 ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ    กรรมการ 
    1.3 เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  กรรมการ 
    1.4 เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี    กรรมการ 
    1.5 เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
    1.6 ปลัดกระทรวงการคลัง    กรรมการ 
    1.7 ปลัดกระทรวงการตางประเทศ    กรรมการ 
    1.8 ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา   กรรมการ 
    1.9 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กรรมการ 
    1.10 ปลัดกระทรวงคมนาคม    กรรมการ 
    1.11 ปลัดกระทรวงพาณิชย    กรรมการ 
    1.12 ปลัดกระทรวงมหาดไทย    กรรมการ 
    1.13 ปลัดกระทรวงแรงงาน    กรรมการ 
    1.14 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    กรรมการ 
    1.15 ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย   กรรมการ 
    1.16 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรรมการ 
    ท่ีไดรับมอบหมาย     และเลขานุการ 
    1.17 ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรรมการ 
           และผูชวยเลขานุการ 
    1.18 ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย   กรรมการ 
           และผูชวยเลขานุการ 
   2. หนาท่ีและอำนาจ 
    2.1 ขับเคล่ือนและเรงรัดใหสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับนโยบาย แนวทาง 
และมาตรการรัฐบาลไปปฏิบัติเพื่อใหการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จ และเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐบาล 
    2.2 กล่ันกรองและเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจถึงแนวทางการ
ขับเคล่ือนการดำเนินการภายใตกรอบการบริหารเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
    2.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการดำเนินการตามกรอบ
การบริหารเศรษฐกิจ และรายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจ 
    2.4 ประสานความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคการ
ตางประเทศหรือระหวางประเทศ หนวยงานหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหสงเอกสาร ขอมูล ใหความเห็น หรือ              
การอื่นใดท่ีจำเปน เพื่อประโยชนในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจ 
    2.5 แตง ต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจาหนาท่ี ท่ี เกี่ยวของ                     
เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีหรือดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนไปตามคำส่ังนี้ไดตามความจำเปนและ
เหมาะสม 
    2.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการบริหารสถานการณเศรษฐกิจ
มอบหมาย 
   ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป    
 
33. เร่ือง ใหกรรมการผูชวยรัฐมนตรีคงอยูปฏิบัติหนาท่ีตออีกหนึ่งวาระ  
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   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอใหกรรมการผูชวย
รัฐมนตรี จำนวน 14 ราย ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหนงหนึ่งป โดยลำดับท่ี 1 - 4 ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 
ลำดับท่ี 5 – 10 ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 และลำดับท่ี 11 – 14 ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ใหคงอยูปฏิบัติหนาท่ี
ตออีกหนึ่งวาระ ดังนี้   
   1. นายประสาน หวังรัตนปราณี ผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
   2. นายวิชาวัฒน อิศรภักดี ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการตางประเทศ  
   3. นายนภินทร ศรีสรรพางค ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  
   4. นายนพดล พลเสน ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    5. นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
   6. นายสากล มวงศิริ ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
   7. นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม  
  8. นายสรรเสริญ สมะลาภา ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย  
   9. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  
   10. นายสำเริง แหยงกระโทก ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  
   11. นายนราพัฒน แกวทอง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   12. พลตำรวจโท ณัฐพิชย สนิทวงศ ณ อยุธยา ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย  
   13. นายปรเมศวร งามพิเชษฐ ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  
   14. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม 
   ท้ังนี้ ลำดับท่ี 1 - 4 ต้ังแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ลำดับท่ี 5 – 10 ต้ังแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 
และลำดับท่ี 11 – 14 ต้ังแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2563 
 
34. เร่ือง การตอเวลาการดำรงตำแหนงของเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (คร้ังท่ี 2)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการตอเวลาการดำรงตำแหนงของ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตอไป
อีก 1 ป (ครั้งท่ี 2) ต้ังแตวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ  
 
35. เร่ือง การตอเวลาการดำรงตำแหนงของเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการตอเวลาการดำรงตำแหนงของ นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งจะดำรงตำแหนงดังกลาวครบ 4 ป ในวันท่ี 30 
กันยายน 2563 ตอไปอีก 1 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ตามท่ีสำนักงาน กปร. เสนอ  
 
36. เร่ือง แตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา แทนตำแหนงท่ีวาง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงต้ัง นายประยูร ดำรงชิตา
นนท เปนกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา แทนตำแหนงท่ีวาง และใหผูท่ีไดรับแตงต้ังเขาแทนนี้อยูใน
ตำแหนงไดเพียงเทากำหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เปนตนไป  
 
37. เร่ือง การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงต้ัง นายเกียรติภูมิ วงศรจิต อธิบดี      
(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ใหดำรงตำแหนงปลัดกระทรวง                   
(นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ังเปนตนไป  
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38. เร่ือง การมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้    
   1. ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี
เปนผูรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้  
    1) พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ  
     2) นายวิษณุ เครืองาม  
   3) นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
    4) นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ  
    5) นายดอน ปรมัตถวินัย  
    6) นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว  
   2. ในระหวางการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผูรักษาราชการแทนขางตน จะส่ังการใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยูในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรีเสียกอน  
 
  
 
 

.............. 
(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีท่ีเปนทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง) 
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